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يف  الياباين  الفرنيس-  البيت  يف  ُألقيت  ملحارضة  تدوين  هو  الكتاب  هذا 
إّبان مؤمتر يف مؤسسة تريي  طوكيو، يف 23 آذار- 2010. وقد أثارت صدًى 
Fondation des Treilles يف شباط 2010، وُنرشت أعامل املؤمتر يف دورية 

ميديوم،Médium  ضمن العدد الخاص 24 - 25 املعنَون بـ: حدود.

وضع  العامل.  مدخل  عند  كحارٍس  تريم(1)  اإلله  ينتصب 
يتحقق من  إليه. فال يشء  الدخول  الذاتية هو رشط  الحدود 
د ملء نفسه يف  املتجسِّ محّدداً. والكائن  كائناً  دون أن يكون 
فردانيته الخاصة، سيكون معجزة مطلقة، وإلغاًء عشوائّياً لكّل 
قوانني الواقع ومبادئه. يف الحقيقة، ستكون يف هذا نهاية العامل. 

)لودفيغ فويرباخ(
 مساهمة يف نقد فلسفة هيجل - 1839

1-  في الميثيولوجيا اإلغريقية اإلله تيرم Terme سليل آلهة الغابات والحيوانات، هو حامي الحدود الذي 
يوضع في الحقول، والمنتقم الغتصاب األراضي والملكيات. 
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اتجاه معاكس
)1(

مثة فكرٌة غبية تفنت الغرب: ليست اإلنسانية بخري، وستغدو أفضل من 
دون حدود. زد عىل هذا، أّن الدميوقراطية- وفقاً لـ )قاموس األفكار السائدة 
املسبقة( الطبعة األخرية - تفيض بطريٍق مبارٍش إىل هذا العامل الذي ال خارج 
وال داخل له. ال يهم. خذوا برلني مثاالً؛ كان مثة جدار، ومل يعد من جدار. ويف 
ذلك برهاٌن عىل أن الشبكة العنكبوتية، وجّنات التهرب الرضيبي، والهجامت 
كّلها  هي  الحراري،  واالحتباس  الربكانية،  والسحب  املواقع،  عىل  االفرتاضّية 
نحو  إلرسالها  البالية،  والبيضاء  الحمراء  الحواجز  تلك  من  للتخّلص  تسعى 
البوريه  ورقصة  الخشبية،  الذراع  ذي  املحراث  شأن  شأنها  البيئي،  املتحف 
األوفرنية، والساعة السويرسية. وينطبق األمر كذلك عىل كّل ما له أهمية وكّل 
ما هو منترٌش هنا يف أوروبا، تلك «الصخرة الصغرية الناتئة عىل سطح القارة 
اآلسيوية»(1)، من محققني صحافيني، وأطباء، والعبي كرة القدم، ومرصفيني، 
جميعاً  فهم  وبيطريني،  األعامل،  ومحامي  شخصيني،  ومدربني  ومهرجني، 

1- تعبير شهير للشاعر الفرنسي بول فاليري يصف من خالله غموض التحديد الصارم لتخوم أوروبا الشرقية 
والشرقية الجنوبية، إذ يصف أوروبا باعتبارها صخرة ناتئة على سطح آسيا.
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نبخسّن من أهمية مهٍن ورشكاٍت  الصغرية: بال حدود. فال  البطاقة  يضعون 
يا  لـ)افتح  واملعونة  اللطف  عبارات  تعريفها،  بطاقات  عىل  تذكر  أن  تنىس 
سمسم( الجديد هذا. فال شّك أن تعبري )جمركيون بال حدود(! سيكون بدوره 

رائجاً يف املستقبل القريب. 
فلو كان الرساب هو الذي يحيينا، ويخّض دمنا، ويرمينا عىل قارعة الطريق 
عند الصباح الباكر، ويثري االرتعاش يف ركبنا، لوافقنا عىل ذلك وقبلناه بقلٍب 
مبتهٍج. إذ ال توسط وال خيار، بني بالهٍة ترّوح عن النفس وواقع يذوي. فمنذ 
مئة ألف عام ونحن ندفن أعزاءنا املوىت، مؤمنني بأنهم يستطيعون االلتقاء 
عاّم قريٍب يف الجنة، ويف ذلك برهان تاٌم يشبه خداعاً برصياً مشجعاً ال ميكن 
رفضه. وقد مال الجنس البرشي، من أجل مقارعة العدم ومجابهته، دوماً نحو 
جهة الصواب، جهة الوهم. فإن كان علينا أن نتصدى للوهم ونقارعه، فألنه 
وتحت مظهره النصف كّشاف، والخيّل البال قلياًل، والنصف إنجييل، والنصف 
تحّرري، ال يقّدم لنا أكرث من نفحة حرية، وال يضمن لنا أوسع من جحر جرذ. 
أمدح طبقاً  أتيُت إىل طوكيو يك  أنني    - القول  لنا  إن جاز   - فال تظنوا 
وطنياً وتراثاً يف خطر. لسُت إال مجرد فرنيّس - أعرتف بذلك - مْيُثل أمامكم، 
يحف مذاٌق قديٌم بتخوم مسقط رأسه الهشة. وحّتى األمس القريب، كانت 
الشعوب،  استشارة  دون  الحدود من  معينة يف رسم  تقنية  بها خربة  تحّف 
البيضاء املنقطة» لألطالس القدمية؛ يف الصحاري،  من خالل تلك «الخطوط 
ويف الرشق األدىن أو يف شبه الجزيرة الهندوصينية. ولحسن الحظ، فإن هذا 
الهوس االستعامري ينتمي إىل املايض، ويستمد خّفة يده من فكرٍة يصعب 
وطننا  يف  قدمياً  ندعوه  كّنا  مام  بالرغم  املقدسة»،  الوطن  «أرض  تقديسها: 
فرنسا )ذي الشكل السدايس( الحدود الطبيعية، تلك العصية يف نظرنا عىل 
عدونا األملاين املعتاد. أما أرخبيل، مثل أرخبيلكم هذا، فيستطيع أن يوّفر عىل 
سات املتاَخمة وهّم التجاور: إذ إّن مداخله ونتوءاته ال تحمل أثر  نفسه توجُّ
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معاركه، بل تحمل نزوات شطآنه. وحتى لو كانت جزر الكوريل(1)، أو تلك 
الجزر الصغرية املتنازع عليها تعاين، فإن الجزر الكبرية املكتحلة باألزرق مثل 
أملانيا،  مثل  القارّية  الدول  من  للتقسيم  تعرّضاً  أقل  إنجلرتا، هي  أو  اليابان 
والصني، وروسيا وبولونيا، تلك الدول املحاطة بامتدادات ال نهائية. ولنضف 
باعتبارها  نفسها  عن  لتعلن  تكن  مل  جمهوريتنا  إن  إذ  فرنسا،  القامئة  إىل 
«موحدة وغري قابلة للتقسيم»، حّتى وإن مل تحتفظ بهاجٍس غائٍم غامٍض عن 
تعدٍّ وقضٍم ماضيني. فالتقسيم يصيُب إيرلندا، وقربص. لكن حالة الجزرّية- أي 
البلد املؤلف من جزيرة أو أكرث- تعطيكم أنتم عمقاً متناغاًم مّتسقاً. ليسْت 
القضية هنا قضية انتامء، وال كآبة وطنية: فنصفا الكرة األرضية يرسامن أصاًل 
خطاً فاصاًل. وقد كان إلدوارد غليسان(2)، شاعر االرتعاش والتواصل ذي األصل 
املارتينييك والهوى الكاريبي، باٌع يف معارضة أفكار النظام التي يسبّبها الحزام 
القاري، «نزوع األرخبيل ملساندة تنّوع العامل». أيا ليَت جموع جزركم هذا 
يف  غرائبية  قضية  لعّلها  املنبوذة.  والحدود  التخوم  قضية  دعم  يف  يساعدين 

نظركم، لّكنها مألوفة بالنسبة ألوروبا، مثلام بالنسبة للحواجز القدمية.
الفخر  بعض  دون  ليس من  أحدكم  قال يل  لها»،  دولة ال حدود  «نحن 
والزهو. وقد َكنَّ لكم كلوديل(3) الضغينة بسبب هذا إذ قال: «أيها اليابانيون 
أن  قبل  ذلك  وكان  املغلقة».  الصغرية  حديقتكم  يف  جداً  سعداء  كنتم  قد 
تخرجوا بوحشيٍة من الحديقة يك تغزوا آسيا، ثم ُتعاقبوا عىل ذلك بوحشيٍة 

1- جزر الكوريل Les îles Kouriles، هي أرخبيل من الجزر البركانية تؤّلف خطاً غير متصل يبلغ طوله 
1200 كم، وتقع في أقصى شمال اليابان، عند القمة الجنوبية لشبه جزيرة كامتشاكا Kamtchatka، فاصلًة 
منها.  ببعٍض  اليابان  وتطالب  لروسيا،  إدارياً  الجزر  هذه  وتخضع  الهادئ.  والمحيط   Okhotsk بحر  بين 

ويرتبط لفظ الكوريل بالسكان األصليين فـ «كور» Kour تعني اإلنسان في اللغة األينوية. 

أهم  أحد  ويعّد  مارتينيكي،  ناقد  وشاعر  كاتب   ،Édouard Glissant  )2011-1928( غليسان  إدوارد   -2
الشخصّيات المؤثرة في الفكر والثقافة الكاريبيين. 

األصغر  األخ  هو  فرنسي،  وديبلوماسي  ومسرحي  شاعر   Paul Claudel  )1955  1868-( كلوديل  بول   -3
للنحاتة الفرنسية كاميل كلوديل. اشتهر بول بمسرحياته الشعرية التي تعكس إيمانه الكاثوليكي.
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أيضاً يف عام 1945. لكّن جّنة عدن هذه التي أُحيلت رماداً، عرفتم أنتم كيف 
تعيدون بناءها بالروح من بعد هريوشيام بأكالف جديدة. فقد تعّلمتم من 
األمرييك.  للغرب  مغاير  لكن  حديٍث،  أقىص رشٍق  خلق  كيفية  الغرب  أقىص 
الياباين  أكرث حذقاً من  لكم، لكني ال أرى أحداً  ال أعلم إن كان هذا مديحاً 
لستم  إنكم  أقول  وأكاد  الوافدة.  األمور  كّل  ونخل  الغربلة  فّن  يف  املعارص 
من  يرد  ما  وفلرتة  لتنقية  للرقابة،  وال  للكوتا،  وال  الشائكة،  لألسالك  بحاجة 
غذاء من األزرق الواسع: السمك النّيء، وحروف الكتابة، والشوارع الخالية 
تحت  كّلها،  تؤّلف  الكيمونو،  وعباءات  املتشابكة،  واألديان  العناوين،  من 
سطٍح فائق املعارصة ومن دون عقد نقص، نسيجاً من الخيوط الدقيقة لكن 

املقاِومة بصورٍة تبعث عىل االنبهار والدهشة.
دها كّلها التاريخ. أتيُت من أوروبا  أّما أنا، فقد أتيُت من أرٍض صلبة، َخدَّ
وتحلم  العطلة،  يف  تفّكر  أرض  طويل،  لزمٍن  الدامئة  حركتها  بسبب  املتعبة 
مبجتمع الرعاية والعناية. وقد جاهد ساستها ملحو حدودها اللغوية لصالح 

لغة موحدة هي الـ غلوبيش(1)، التي ال تحمل من اإلنجليزية سوى االسم.
هجرْت أرُضنا األوروبّية - الـ يوروالند Euroland - وعاصمتها بروكسيل، 
رسمياً نظام «جوقة األمم» القديم، الذي نشأ منه -بصورة غريبة- كّل نوٍع 
النشاز والنغامت الخاطئة. وبعد هذا، تستغرب أرضنا األوروبية،  من أنواع 
أن اليوناين ال يشبه السويدي، وأن الليتواين ال يشبه اإليطايل، وهو األمّر الذي 
تذّكره به كّل أزمة عىل مضض. فأن يتخىل املرء عن ذاته، لَُهَو جهٌد عبثّي حقاً؛ 
إذ من أجل تجاوز الذات من األفضل أن نبدأ بقبولها وأن نضطلع باملسؤولية. 
ففي أمريكا الشاملية، يوجد أقل قدٍر من التنوع ضمن أكرب قدر من املساحة. 
أسامًء  تحمل  أوروبا  يف  الطرقات  أّن  بيد  بها.  خاّصة  أرقام  للطرقات  هناك 
خاّصة بها. ومن أجل هذه السعادة التي دفعْت أوروبا مثناً غالياً لها - والحّق 
الذي  األمُر  التنوع يف مساحٍة محدودة.  قدٍر من  أكرب  - حصلْت عىل  ُيقال 

1- الغلوبيش Globish لغة مبسطة ومركبة، مرتبطة باللغة اإلنجليزية المعيارية لكن مستقلة عنها.
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يؤّدي بصورة عامٍة إىل قمة يف الحضارة )ال ضامنة لذلك، والدليل عىل هذا 
حروبنا األهلية(، مثلام بّينته إيطاليا يف عرص النهضة، عرب منافساتها االنتخابّية 
ُيقال.  كام  الجيب»  منديل  «يف  أو  متعادلًة  الحظوظ  كانت  حيث  البلدية، 
وتسعني  تسع  ذات  الدانتيال،  من   finistère جامعّية  أرٌض  ُولدت  هنا،  من 
ندبًة ممتّدًة عىل مساحة 250 ألف كيلومرت، يخضع نصفها فحسب، لحدود 
انقسام  )خطوط  الجبلية  القمم  وخطوط  وجداول،  وأنهار،  مشرتكة،  مائية 
املياه(. ومن الخطأ أن نقول عنها إنها حدود طبيعية. إذ للتضاريس ومجاري 
إىل  ترقى  أن  تستطيع  ال  لكنها  واالقرتاح،  اإليحاء  عىل  تحّث  سطوٌة  املياه، 
مصاف الحدود، إال من خالٍل سجٍل رسمٍي مبهٍر، فهو وحده الذي يقدر أن 
يحّول حادثًة طبيعيًة إىل قاعدة للحق. ومبا أن «الخارطة هي انعكاس للذهن 
لقول كريستيان جاكوب(1)، فإن الحدود  قبل أن تكون صورة لألرض» وفقاً 
هي قبل أي يشء، مسألة فكرية وأخالقية. فهذا شأن الكائنات البرشّية. أّما 
إّما  أثٍر وسيٍط  لنفسها مساحة خاّصة، من خالل  فتتخّذ  األخرى  الحيوانات 
للفصول، ووفقاً  شّمي أو سمعي. حدوٌد متغريٌة وغامئٌة، بارحة سانحة وفقاً 
نزرع  نؤسس:  أن  فعلينا  نحن،  أّما  والشعوب.  األجناس  بني  القّوة  لعالقات 
من  مسكنها  تقتطع  )مثلنا(  القلقة  فالثدييات  الشعارات.  نرفع  العالمات، 
املحيط الحيوي )قسم من العامل يتيرسَّ فيه الوجود والحياة(، وركنها الزراعي 
من الطبيعة عن طريق الرموز. هي ال تبول، وال تتغّوط، وال تزغرد أو تغني، 
بل ترسم خطاً عىل الرق أو تلوِّح مبيثاٍق مناشدًة جوبيتري أو املحكمة العليا. 
أمثولة  ُتستعمل  كهذا،  ثقيٍل  عديٍل  وطأة سجٍل  تحت  ملاذا  إذن،  ستحزرون 
«الجرس» كالزمة لألوراق النقدية لليورو. إذ إن هذه اإلشارة النقدية، وهذا 
إال  لها  املاركة املسجلة( هذه، ليس  املونوبويل )ذات  الهزيل، وبطاقة  الرمز 

1- كريستيان جاكوب، Christian Jacob أستاذ وباحث فرنسي مختص بالثقافة الهيلينستية. مدير أبحاث 
في المركز الوطني لألبحاث العلمية في فرنسا. من أهم مؤلفاته:

 «إمبراطورية الخرائط»: مقاربة نظرية لعلم الخرائط عبر التاريخ». 
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عذر وحيد: هي عالمة كّفارة واستغفار. أال أيتها الجسور املعّلقة عىل الفراغ، 
اجعيل هذه الحدود، التي ال أود رؤيتها، تختفي. 

فأّي كان يعي وجود انعطافة يف مغامرة الجنس البرشي، مع هذه الثورة 
النيوليتيكية )العرص الحجري الحديث(، املضاعفة التي أتاحتها لنا االبتكارات 
الرقمية. فهذا االنقالب الكبري الكيل التواجد، معطوفاً عىل مد الذهب األسود 
والجائحات  البورصة،  وزوبعة  النفطية(،  املراكب  تغرق  حني  النفط  )مد 
العامل  شظايا  عىل  التاريخي  الِقدم  من  صغريًة  نفحًة  كّلها  تضفي  املفاجئة، 
القديم )أوروبا(، يف حني يطيح تسونامي الـ Mainstream، )التيار السائد( 
كام يقال، بحواجزنا الهزيلة التافهة. فهل هذا سبب يك يغدو املرء صاحب 
بالد  أعطتنا  لنئ  ذلك.  أظن  ال  مفارقات؟  صاحب  منه  أكرث  مسبقة  أفكار 
الشمس املرشقة كتاب «مديح الظل» بتوقيع الكاتب تانيزايك(1)، فاسمحوا يل 
إذن مبديح الحدود الوافدة من بالد غروب الشمس، هناك حيث كل ما يثقل 
حمله، وكّل ما ُيطرح، ال يتحدث أو ال يخرّب إال عن الـ Cross-over )العبور(، 

والـ open-up )الفتح(.
من املؤمل االعرتاف بالعامل كام هو عليه، ومن الطريف أن نحلم به مثلام 
نتمناه. فنحن جميعنا نفضل حبة الفاليوم® عىل القلق، ومن هنا ميلنا إىل 
العامل الذي ال حدود فاصلة فيه، هذه الرتنيمة املهدهدة لألطفال- العجائز 
كهروب إىل األمام. هو حلم لكن  إليه طوعاً  أنا  املدللني. عامٌل كهذا، أذهُب 
بعيون مفتوحة، يهدف مثله مثل أخيه البكر، الحلم اللييل، إىل إشباع رغبٍة 
قبل  ساعة  دينية:  رغبة  هي  بل  جنسية  رغبًة  ليسْت  ال  ممنوعٍة.  مكبوتٍة 
األلفية، فيها نداعب كوكباً أملس، كوكباً تخّلص من اآلخر، كوكباً ال مواجهات 
فيه، كوكباً عاد إىل عهد براءته األوىل، وإىل سالم صباحه األول، كوكباً يشبه 
الندوب  وكل  املالمح،  مشدودة  أرضاً  فيه.  خياطة  ال  الذي  املسيح  قفطان 

Jun´ichirõ Tanizaki, 1886 -1965(  - 1( كاتب ياباني وأحد أهم أدباء األدب الياباني الحديث، ولعله 
 .Natsume Sõseki أكثر الروائيين شعبيًة بعد ناتسوم سوسيكي
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ممحّوة من  سطحها، وعنها اختفى الرّش مبعجزة. 
 Terminus تذهب سحُب التفجريات النووية بهذا االتجاه، وتسخر من
تريمينوس إله التخوم، الذي كانت روما تقّدسه. وتقيم له الشعائر يف وسط 
(1) الذي يقع يف وسط املدينة. اإلله الذي باسمه كّنا نزرع  الكابيتول  رصح 

متثاالً نصفياً hermès(2)من أجل تحديد طرف الحقل.
واقع.  هذا  له.  عالج  ال  أيضاً  هو  )اإليدز(  املكتسبة  املناعة  نقص  مرض 
ما  بقدر  األرض  عىل  حدود  رسم  يتم  مل  لألول:  مالزم  آخر  واقع  مثة  لكن 
تّم خالل الخمسني سنة املاضية. سبعٌة وعرشون ألف كيلومرت من الحدود 
الجديدة تّم ترسيمها منذ عام 1991، يف أوروبا ويف أوروبا اآلسيوية عىل وجه 
الخصوص. وزيادة عىل هذا، فقد تّم إعداد برامج لوضع عرشة آالف حائٍط 
وحاجٍز وسياٍج متقن الصنع ومستنفذ يف خالل السنوات املقبلة. وقد استطاع 
الجيوسيايس والباحث ميشيل فوشيه (3) أن يحيص بني عامي 2009 و2010، 
ستاً وعرشين حالة من النزاعات الحدودية الخطرية بني الدول. الواقُع هو ما 

يقاومنا ويهزأ من مشاريعنا الوهمية. 
شيطاٍن  مثل  وتتلوى  تتحرك  ولكنها  رمبا،  الحدود،  هي  بذيئٌة  أحفورٌة 
ويرضم   ،Google Earthإيرث غوغل  من  ساخراً  لسانه  ميّد  ساحر.  جميٍل 
النار، يّولعها يف السهول ويف األمكنة املستوية: البلقان، آسيا الوسطى، القوقاز، 

القرن اإلفريقي وصوالً إىل بلجيكا الهادئة.
ُولدت  التي  املحافظة  الجهبذي ملسقط رأيس، يف  العقل  أجل، فقد ظّن 

Le Capitole -1 الكابيتول هو الهضبة األصغر من هضاب روما السبع، يبلغ طولها 460 متراً، وعرضها 180 
لروما،  الطبيعية  القلعة  بمثابة  الكابيتول  كان  مارس.  الحرب  إله  وميدان  رامانون  فوروم  بين  ويقع  متراً. 
وموقعه استراتيجي فهو يمثل عقدة المواصالت بين الطرق البرية والنهرية، إذ يشرف من ناحية على نهر 

التيبر، ومن ناحية أخرى على وادي الفوروم، األمر الذي أتاح للرومان السيطرة على حركة النهر. 

Hermes -2 الهيرميس هو تمثال نصفي على ركيزة. 

Michel Foucher -3 ميشيل فوشيه هو جغرافي وجيو سياسي ودبلوماسي فرنسي ولد عام 1946. 
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فيها، أن إبدال عبارة أراغونHourra l’Oural(1) بـ «فلتحيا مدينة العامل»، 
ٌد نحو األمام. وأخىش أن تكون عودة املكبوت إىل الوعي قد  م مؤكَّ هو تقدُّ
فاتته. فهو يدمن الـ light، وما هو خفيف، ويتغّنى بالتيه، وبالحركة الكوكبية 
الجديدة. ال يقسم إال بالـ Trans أي التجاوزي وبالـ Inter أي البيني، أي مبا 
هو خارج وما هو بني(2) من الحدود، ويجعل املرتّحل والقرصان مثاالً يحتذى، 
ويعّظم ما هو أملس رقراق )ال تضاريس فيه( وسائٌل )املياه(، يف الوقت الذي 
الوسطى  والقرون  القدمية  روما  واملوروثة من عهد  املشرتكة  الحدود  تعاود 
لها  قيمة  وال  تافهة  مناطقية  تدعي حدود  وحيث  أوروبا،  قلب  يف  الظهوَر 
وموجودة أمام بابه، أنها حدوٌد وطنية. فكٌل يشيُد باالنفتاح، بينام ُتضاعف 
بعرشة  أعاملها  رقم  اإللكرتونية(  والنظم  الحرارية  )اللواقط  اإلغالق  صناعة 
أمثال. عامل االستعراض والفن الـ Show-biz، يرتّنم مبقولة «عامٌل واحٌد فقط»، 
بينام ازداد عدد الدول األعضاء يف هيئة األمم أربعة أضعاف عام كانه قبل 
يطغى  وبينام  الناخبني.  أفق  ينكمش  بينام  املستهلك،  أفق  يتّسع  إنشائها. 
كاملانرتا(3)رنني مصطلح )نزع صيغة الحدود عن األرايض( أو )اقتالع الحدود( 
يف مؤمتراتنا، فإن القانون الدويل يضع الحدود للبحار - التي كانت مشاعيًة 
سابقاً - ويؤقلمها ضمن ثالث مناطق مميزة )املياه اإلقليمية، املناطق املحاذية 
للشواطئ، ومناطق االمتياز االقتصادي(. االقتصاد يتعومل، أّما السياسية فتغدو 
مناطقية. وبوجود الخليوي والـ GPS )برمجية التموضع الجغرايف( واإلنرتنت، 

1- الهورا أورال Hourra l’Oural هو الثمرة «الشاعرية» للويس أراغون الناجمة عن رحلته إلى منطقة 
األورال في شهري آب وأيلول من عام 1932 مع إلزا تريوليه وثالثة كتاب أجانب مع دليل نقابي سوفييتي 
لزيارة بناء االشتراكية في هذه المنطقة من االتحاد السوفييتي. وتعبر هذه القصيدة عن حماسة العضو 

الجديد أراغون عند رؤية العالم الجديد. 

2- الحدود الداخلية والحدود البرية المشتركة)ويتضمن ذلك الحدود النهرية والبحيرية( والمطارات)للرحالت 
االتحاد  بالد  في  للسفن(  المنتظمة  والرحالت  )للتواصل  والبحيرية  والنهرية  البحرية  والمرافئ  الداخلية( 

األوروبي. 

3- في الهندوسية والبوذية كلمات أو أبيات شعر أو مقاطع صوتية يعتقد أنها تملك قدرة روحانية أو صوفية 
يمكن تكرارها أو قولها مرة واحدة تتضمن حكمة روحانية تؤدي إلى درجة عالية من الوعي الروحاني. 
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أضحت البلدان املتعامدة جرياناً لنا، لكن الجريان الذين يقطنون البلدة نفسها 
أي الـ township، يستّلون سكاكينهم ويقتل بعضهم بعضاً برضاوة. هذا هو 
التفاوت الكبري! مفارقة فظيعة هائلة. إذ نادراً ما شاهدنا، يف تاريخ السذاجة 
الغربية الطويل، فجوًة كهذه بني طرق تفكرينا وحقيقة األمور. بني ما نظّنه 
أمراً مرغوباً فيه وبني ما هو عليه يف الواقع. بني ما يقال يف األممية الجامعية 
للمفكرين األورو- أمريكيني- هي البديل الهزيل عن األمميات العاملية التي 
اندثرت- وبني ما يسود يف حلبة مصارعة كوكبنا. يف الواليات املتحدة، بعد 
الحرب، كان مثة مالجئ مضادة للقنابل الذرية. األنتلجنسيا املا بعد وطنية 
للواقع، من  لنا مالجئ مضادة  تقّدم  نقدية وراديكالية-  -التي تسمى خطأً 

خالل منّظرين من أصحاب املعرفة الواسعة لكن قلييل الخربة. 
راديكاليون؟ فلنحاول أن نكون كذلك، لكن من خالل العودة إىل الجذور. 
أيُّ واقع نرغب يف تجّنبه عندما نهرب نحو التفكري الرغائبي )املرتجى( 
الـ Wishful Thinking، ونلّوُح بالكلمة - التميمة، هذه الذريعة السهلة، 
التي تعفينا من تبعات رغباتنا ملا نريده؛ أي التنوع؟. نرغب يف تجّنب واقٍع 
الطليعية:  فريدي(1)  جيوزيبي  وصية  فيها  ننىس  مرة  كّل  عند  يصفعنا  عنيٍد 
«العودة إىل القديم ستكون تقّدماً». ونرغب يف تجّنب عبثيٍة جّد رضورية، 

وال ميكن التغايض عنها، أال وهي: الحدود.

Giuseppe Verdi -1 جيوزيبي فيردي )1813-1901( مؤلف موسيقي رومانسي إيطالي، أّلف الكثير من 
األوبرا من أشهرها أوبرا ال ترافياتا وأوبرا عايدة. 
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يف البدء كان الِجْلد 
)2(

السؤال املباغت الذي ُيبطل الربامج ويفسدها، قديٌم ِقدم قايني، القاتل 
ملتصقاً  يكن  مل  لو  قوّي،  بإرصار  يعود  لن  فهو  األول.  املدينة  وباين  الشهري 
بطبيعة األشياء، وبقانون تنظيمي، لألسف غري قابل للكرس، أملته التجربة. 
فكيَف فعلت ذرية قايني؟ وكيف ميكن وضع يشٍء من التنظيم داخل الفوىض؟ 
أي كيف ميكن تشكيل موقٍع ما انطالقاً من أرٍض مهملٍة ال عىل التعيني؟. يتّم 
ذلك من خالل رسم خّط. من خالل فصل الداخل عن الخارج. وفصل املباح 
وثالثون طريقًة  توجد ست  إذ ال  الحدود،  يحّد سحر  املمنوع. ال زمن  عن 
سة كالعهد القديم،  لتحويل ركام ما إىل كّل متجانٍس. وتعلن أساطرينا املؤسِّ
واإللياذة واإلنيادة - دفعًة واحدة وبال استعداد - عن هذه الحركة البدئية 
وغري املستساغة أي رسم الحدود. من الناحية السياسّية فإن هذا غري مالئم، 
وهو من الناحية األخالقية غري محبب ومكروه، لكن ال ميكن تجنبه لتفادي 
املصادفة البحتة. كذا وضع الخالق األعىل، جّلت حروف اسمه، نهايًة لهذه 
الفوىض: «فصل الله بني النور والظلمة»: يف اليوم األول. «وفصل املياه عن 
مكان  إىل  السامء  تحت  املياه  لتجتمع  الله  «وقال  الثاين.  اليوم  يف  املياه»: 
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واحد». «ودعا الله اليابسَة أرضاً. ومجتمع املياه دعاه بحاراً. ورأى الله ذلك 
أّنه حسٌن». )سفر التكوين، اإلصحاح األّول(. 

إذن، فمن أجل اقتطاع الكون من املكونات األّولية البدائية، سواء برضبة 
برق أو برضبة مبضع، فصل الله ما هو متصل. ومن دون حركة القوة اللاّمحة 
ال ميكن النفاذ إىل األمور الرمزية؛ فقد اقتطع الرب ِخلقًة من عمٍق ما، بغية 
عاد  الثاين(  اإلصحاح  التكوين،  )سفر  ثّم،  له. ومن  ملا ال شكل  إعطاء هيئة 
ألوهيم - املفتون بهذا االقتطاع املنِتج- إليه ثانيًة فخلق حواء عرب اقتطاعها 
من ضلع آدم. كذا فعل زيوسZeus، فقطع الخنثى األوىل )األندروجني( إىل 
والخاّصة  املميزة  الحركة  هذه  إذن  تقوم  واملرأة.  الرجل  خلق  بغية  اثنني، 
للخالق - سواٌء أكان الرّب، أم مايكل أنجلو أم آينشتاين- عىل االقتطاع قبل 
اإلضافة. فهي تنشأ من الـ arte di levare أّي فن النحت أو فن االقتطاع، 
ال من فن الـ arte di porre، فن التصوير أي فن الوضع واإلضافة. وتتجىل 
عظمة البدايات والتكوين يف وضوحها. تذهب علوم نشأة الكون األسطورية 
لّب  إىل  العدم-  الخلق من  بفكرة غربية جداً هي فكرة  واملرتبطة   - هذه، 
املوضوع رأساً: التمّزق، أو الشّق األويل، أو افرتاع املياه املختلطة. هذه الحركة 
املوروثات  مدونات  الكتابة يف  اخرتاع  بعد  نجدها  التي  نفسها  الحركة  هي 
التاريخية املشرتكة الكربى؛ بينهم وبيننا، بني اإلنساين والال إنساين، بني الهمجي 
واملتحرض- وهذا قراٌر جد خطري وحساس حّتى ُيسّلم ملجرد قادة العصابات 
مثاًل. وقد اضطلع رجال الدين دامئاً برسم الحدود، كذا فعل القضاة أو رجال 
حني  املهمة،  بهذه  يقومون  امللوك  كان  وقدمياً،  عندنا.  «العلامنيني»  الدين 
قداسة  السل. ويف عام 1494 اضطلع  كانوا مسؤولني عن شفائنا من مرض 
 Tordesillas(1) البابا الحرب األعظم مبهمة الفصل - يف معاهدة تورديسيالس

Le traité de Tordesillas -1 معاهدة تورديسيالس هي معاهدة عالمية وقعت في السابع من حزيران 
عام 1494، من أجل تقاسم العالم الجديد، الذي اعتبر بمثابة terra nullius بين القوتين االستعماريتين 

الناشئتين إسبانيا والبرتغال. 
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- بني الحّصة التي تعود إىل العرش الربتغايل وتلك العائدة إلسبانيا، من أرض 
الهند الغربية. إذ حني ال يكون األمر سهاًل يسرياً، فال بّد من يشء ساٍم، رفيع 
الشأن. اليوم أيضاً، سيكون من األفضل اللجوء إىل محكمة الهاي أو إىل قداسة 
البّت  أو   ،Beagle بيغل  بقناة  البّت  أجل  من  بطرس  القديس  البابا خليفة 
بالبحر اإلدرياتييك، أكرث من اللجوء إىل تصويٍت يف الجمعية العمومية بأغلبية 
بسيطة. فالتحكيم األعىل ميّرر الحكم االعتباطي، ومن ثم يسود الصمت يف 

صفوف املمثلني لدولهم.
قام  األول:  الفصل  ففي  املدائن.  مدينة  روما،  يف  الوضع  كان  هكذا 
 ،Pomerium (2) بأخذ سكة املحراث، وحّدد بها الـRomulus (1) رومولوس
سيدفع  الذي   ،(3)Palatin الـ  هضبة  لتخوم  ومنيعاً  مقدساً  تحديداً  فكانت 
أخوه روموس Remus حياته مثناً لها، إذ سُيقَتل عند القفز من فوقها. وهذه 
يف  )املقّدس(   Sacré لفظ  إن  إذ  اللغوية.  جذورنا  يخّص  ما  يف  الحال  هي 
إحاطة،  تحديد،  يعني:  الذي  الالتيني،   sancire لفظ  من  ُيشتق  الفرنسية، 
يف  )مكان   templum لفظ ويرجع  ُمصىّل(.  أو  )معبد  كذلك:  ويعني  منع. 
بأصله إىل  الالتيني  بالغيب(  املتنبئ  العّراف  أو مساحة، تحّدده عصا  فضاء 
اللفظ اإلغريقي temnein الذي يعني القطع أو البرت. فام هو منتصٌب أمام 
الباحة املخصصة للعبادة هو الـ pro-fanun أّي الدنيوي - ندبٌة يف الفراغ 
السيايس  يلتحق  الفضاء، ستسفر عن ندوب أخرى. فنحن نرى كيف  أو يف 

1- تشكل القصة األسطورية لمؤسسّي روما: رومولوس وريموس جزءاً من األساطير الرومانية. هما أخوان 
. vestale Rhéa Silvia توأمان. والدهما إله الحرب مارس، ووالدتهما فيستالي ريا سيلفيا

2- في روما القديمة البوميريوم هي المكان المسور المقدس لمدينة ما وخاصة حدود المدينة الرومانية 
التي خطها الملك رووميلوس بشكل ثلم عند إنشاء روما في عام 753 فبل الميالد.

Le Mont Palatin -3 جبل الباالتينو أحد هضاب روما السبع، ووفقاً للميثولوجيا أو األساطير الرومانية التي 
قّصها تيت - ليف في كتابه تاريخ روما )الكتاب األول(، فإن أصل إنشاء روما على جبل الباالتينو. وتقول 
األسطورة إن الذئبة وجدت رومولوس وروموس تحت شجرة تين برّي أمام مدخل مغارة لوبيركال الواقعة 

أسفل هضبة الباالتينو. 
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يف  موغل  هو  مبا  حارٌض  هو  ما  يلتحق  وكيف  الحدود،  خالل  من  بالديني 
الِقدم من خاللها كذلك. مثة قرابٌة محتمٌة )بني االثنني(. فقد كانت من أوىل 
مهام الـ rex أو امللك بالالتينية، -مهمة كهنوتية رصفة- الـ regere fines أي 
أّي  التي ال يستطيع  الدائرة  أن يخط محيط  أي  )بالالتينية(،  الحدود  حكم 
كان يف داخلها أن يفعل ما يشاء. وتبقى املشكلة عالقًة، فقد ترّصف هؤالء 
اآللهة واألبطال وفقاً لدراية ومعرفة مكينتني. وروما القدمية دامت ألَف عام. 
 hic et nunc( ويستطيع هؤالء الذين قرروا إقامة حياة مشرتكة، هنا واآلن
الفظ  بالفصل  أوالً  فلنبدأ  يقولوا:  أن يستلهموا )من روما(، وأن  بالالتينية(، 
بني املجاالت. من يفعل؟ ماذا؟ وأين؟ ومتى؟. فلننظر جيداً إىل الخارطة وإىل 
للرثوات،  توزيع  امللكية،  تخصيص(  )أو  إعطاء  مراسيم  التنظيمي؛  املخطط 

املحاصصة. إذ إن رساًم توضيحياً لهو خرٌي من خطاٍب طويل.
كانت الجدران وبوابات املدن تشتهر يف الحضارة الالتينية بأنها «أشياء 
مقدسة». وهذا ما يجب أن يْنزع القداسة عن فكرة مبهمة بشكل خاطئ، 
تلك الفكرة التي يستمّر أعتى املادّيني بتطبيقها، من دون علٍم منهم، لكن 
برضاهم التام. أَلَْم يأخذ يانوس كادار(1) الحاكم الشيوعّي األخري لهنغاريا، 
الصلب والقوي البنية، الذي مل يكن يجرتح املعجزات، عظام اليد اليمنى 
 ،(2) ))Saint Etienne 1erملؤسس اململكة الهنغارّية، القديس إتيني األّول
بها  أخرى- وجال  الزعيم يف حاالت  أو  املؤِسس  امللك  ذخائر  -وهي من 
أماكن  ويف  بعيداً،  االخرتاق؟.  عصّيًة عىل  لجعلها  بالده  عىل طول حدود 
أو  األيقونة  إّما عىل  الرشيرة  األرواح  طرد  مهمة  تقع  أوروبا،  من  أخرى 

1- يانوس كادار János Kádár)1912-1989( قائد شيوعي هنغاري، واألمين العام لحزب العمال االشتراكيين 
الهنغاري. حكم البالد من عام 1956 وحتى بلوغه سن التقاعد عام 1988. وكانت هنغاريا خالل فترة حكمه 
تتمتع باالستقرار والليبرالية بصورٍة لم ُتعهد من قبل في دول المعسكر االشتراكي، وحّتى مجيء ميخائيل 

غوراتشيف كأمين عام للحزب.

ازتفان مؤسس  أو سزينت  األّول  إتيين  القديس  باسم  آرباد، واشتهر  لهنغاريا من ساللة  2- هو أول ملك 
مملكة هنغاريا. اعتنق الكاثوليكية مع أبيه وكان في العاشرة من عمره وتعمد باسم إتيين.
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عىل الصليب. لكأّن السحر مستمر. أو لكأننا ال نستطيع االستحواذ عىل 
الطقوس،  أسياُد  عليها  يضفي  أن  دون  من  األرضية،  القرشة  من  قطعة 
قيمًة مقدسة. فنحن نضّحي بيشٍء ما، بأن نهبُه لشخٍص آخر. كام لو أن 
فعل الهبة هذا، ميّكننا من إبقاء جزٍء مّنا عنده )عند اآلخر(. ويف معابد 
املاسونيني، ال توجد نوافذ وال كوى جانبية، بل مثة قبة كأّنها سامء بنجوٍم 
ذهبية. وكّلام متنى عابٌر ما، أن يبقى من بعده جزٌء قليل منه، رفع عينيه 
نحو نقطة سامية يظهر فيها: موىس، «املعامري العظيم»، ويظهر يسوع 
بأديم األرض، أنت  املسيح، وديغول، ولينكولن أو بوذا. فال تبَق ملتصقاً 

الذي مل يتسنَّ لرأسك أن يهيَم يوماً ما يف السحاب.
ومنفرة؛  جذابة  فهي  الغموض:  يكتنفها  الحّي  الكائن  أصول  جميع 
مقّدسة وواقعة بني فتحتي باب البدن )الرشج والتناسل(. إنها قاٌع وكهف 
)َمدفٌن ومخدٌع(. الحّد كذلك هو ثنايئ القيمة. فهو محبوٌب ومكروٌه، وهو 
الصني  لو كسونLu Xun(1) سوَر  الصيني  مثلام وصف  وملعون»،  «سام 
الحرب.  أو يطلق رشارة  السالم  ويرّبره. يريس  العنف  يردع  فهو  العظيم؛ 
يكبح ويحّرر. يفّرق ويجمع، شأنه شأن النهر )نهر الراين أو الدانوب مثاًل(، 
بالالتينية،   limen لفظ  من  نشتق  فإننا  كذا،  معاً.  آن  يف  ويفصل  يربط 
)أي  فهي   .préliminaire والتمهيد   ،liminaire التوطئة  هام:  لفظني 
الحدود( العتبة والحاجز يف الوقت نفسه، مثلام أن لفظ limes بالفرنسّية 

يعني الطريق والحّد كذلك. 
من  مقداٌر  مّنا،  القومية  دعاة  لدى  كان  وجهان؛  يانوس(2)  العبور  إلله 

1- لو كسون )-183 245( هو جنرال عسكري ورجل سياسي في مقاطعة شرق فو خالل حقبة الممالك 
الثالث في تاريخ الصين. وهو معروف اشتهر بدحره لقوات ليو بي )جنرال وامير حرب مؤسس والية شو 

هان( في معركة كسياوتينغ عام 222. 

2- من آلهة الميثيولوجيا الالتينية. هو إله برأس واحد ووجهين متعاكسين، إله المعابر والتقاطعات، إله 
التغيير واالنتقال. ومنه اشتق اسم شهر جانفييه. 
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مياثل   ،(1)Vosgesالفوج مقاطعة  الفاصل يف  األزرق  للخط  الحامسة  أسباب 
متاماً، ويقابل، مقدار ما لدى االشرتاكيني من أسباب خشيته. ال يوجد إال ثابٌت 
هو  الثابت  وهذا  األقىص.  الحّد  إىل  لالنعكاس  القابل  املجال  هذا  يف  واحٌد 
قياس شّدة املطابقة بني درجَتّي اإلغالق والتقديس. إننا ننتهك حرمَة القرب 
أو قدسّيته حني نفتحه، وننتهك املزاَر أو املحراب حني نقتحمه. ونجد فكرة 
الفصل هذه، مستعملًة أيضاً يف علم أصول الكلامت Etymologies )التأثيل(. 
الجذر قاف بالعربية )قادوش( أو الحاء يف العربية )حرم(- ومتجسدًة كذلك 
يف طرق عامرتنا املدنية والدينية، فأىّن ُوجد املقّدس، كان عىل الدوام مغّطًى، 

ويف مأمن، ومنفرداً، وخفّياً إىل أقىص الحدود.
يقول الجهابذة اللغويون باستخفاف إنه «مصفاة داللّية»، غري مدركني يف 
الواقع كم هم مصيبون يف تعبريهم هذا. إذ إّن كّل هذه الدروب تصب باتجاه 
الروح، إن كانا سينجوان  فِلَم نفصل الجسد عن  فكرة الصحة أو الخالص.  
معاً يف نهاية املطاف؟. قدسيٌة، أماٌن. فلنفتح معجاًم التينياً - فرنسياً ونبحث 
يف لفظ salvare؛ وسنجد املعاين اآلتية: أ/ شفى، ب/ أنقَذ، ج/حافَظ. تقابلها 
ب/عامدة  الحيوية.  املسيحّي  بطاقة  وهي  وُمنجينا؛  ُمخلصنا  املسيح  أ/أيها 
هو  املسيح  األبدّية. ج/جسد  الحياة  ُتكسب  يانصيب  بطاقة  املسيح؛ وهي 
رقيقتني،  ببلورتني  وُيحاط  القربان،  بيت  يف  يوضع  )الربشام(،  الذبيحة  خبز 
.Corpus Christi(2) تحت أبصار املؤمنني، عند كّل مناولٍة إال يف عيد الجسد
غالبية الشعوب- أعني التي تحافظ عىل أرواحها أو حمّيتها فاألمر سّيان- 
اللفظ  عن  فلنْنزع  حدودها.  مع  القدسّية  وتاّمة  عاطفية  بعالقات  ترتبط 
وما  قوله،  يتعّذر  ملا  اسرتاحة  ولنعِط  وضبابّيته.  غموضه  )القدسّية(  األخري 
يتعّذر سربه. ولننظر عن كثب: املقّدس هو امللموس والصلب. فهو مصنوع 
املجردة،  بالعني  مريّئ  هو  البقاء.  أجل  من  ُصنع  ألّنه  صلٌب،  صلٌد  هو  مام 

1- الفوج مقاطعة فرنسية وجزء من منطقة اللورين.

2- عيد الجسد، هو من األعياد المسيحية، ومخصص إلجالل جسد المسيح وتكريمه. 
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مدفناً  أكاَن  دنيوياً:  أو  دينياً  املقّدس  ويكون  وبأيدينا.  بأقدامنا  ونحّسه 
الوهلة  منذ  تعيينه  أو  تحديده  وميكن  رضيحاً.  أو  كاتدرائية،  أو  للعظامء، 
األوىل عرب املستويات اآلتية: سياٌج من القضبان املتشابكة، درابزون حجرّي، 
درجاُت السّلم، رواق ذو أعمدة، كّنة(1)، باحة صغرية ودرابزون. وأّما يف حال 
املدن املكتّظة بالعامرات واألبنية، فإن املكان املقّدس يحتال عىل االختالط 
املحاط  طوكيو  قلب  يف  اإلمرباطوري  والقرص   - املديني  باملكان  املشبوه 
باألسوار والخنادق املائية مثاٌل ممتاٌز عن ذلك- من خالل فناء، أو باحة أو 
بوابٍة، أو أّي فراغ وسيٍط، حاٍم وواٍق. فتنظيم الفراغ والتنمية املستدامة ليسا 
إال واحداً. ومثة دوٌر مزدوٌج لهذا الغطاء املخرّم ذي الثقوب: األّول هو الفصل 
كيوم العطلة الفاصل بني ما هو عادي وما هو فوق العادي واستثنايئ، والثاين 
األبصار واألحالم. هي طريقٌة  إليه  الذي تشخُص  العايل  كاملكان  الرتكيز  هو 
ملواجهة عاديات الزمن، فال نضمحل نحن كالهباء املنثور. وإذ اتفقنا أعاله، 
عىل أن للمكان املْنزوي املتواري وجهني، يتحتّم علينا وفقاً ليانوس القول إّن: 
مثة جنة )pairidaiza من اللغة األفستية )املحكية الفارسية القدمية( وتعني 
الحديقة املغلقة(، وهي مكان امللّذات. ومثة قبو، مكان العذاب. وباملثل مثة 
دخل  عندما  الرهبنة  يف  الثبات  نذر  الذي  البندكتي  الراهب  رواق  الرواق، 
إليه، ومثة املاخور، وهو منزل راهبات الجنس امللتزمات بالواجب أو بالنذر 
كالخورنية(2)(.  إليه  يجذبن  مكان  ال  اللوايت  املتعة،  لفتيات  )خالفاً  نفسه 
اجتامع الضّدين هو األصل وبالتأسيس كذلك. لكن، عندما يتّوج املوُت كّل 
حياة، فليس هذا سبباً من أسباب االنتحار. إذ إّن التقديس يحيُل إىل الحياة 
ويستعني بها. فهو ارتكاس غزيرة البقاء يف مواجهة خطر الزوال. األمُر الذي 
يجعله ُمتعذراً ُممتنعاً صعب املراس،- وللمفارقة- قاتاًل ما إن يستحوَذ عىل 
رصاع سيايس ما. ونظراً إىل أن التقديس ال يتمتع بطبيعة كّمية - وتالياً فهو ال 

1- سقيفة أو رواق مفرد أمام مدخل بيت أو معبد. 

2- خورنية: رعية أو قرية يخدمها الكاهن.
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يقبل التفاوض- فهو يستثري االندفاع نحو األقايص. فعندما تجاهد جامعٌة ما، 
من أجل النجاة بجلدها أو الحفاظ عىل ما متثله - مثل حائط، مسجد أو قرب 
أجداد- فإنها ال توفر الوسائل؛ ألّن الرصاع مميٌت، وعىل أشّده، وألن الرهان 

ليس عىل ما متتلكه، بل عىل ما هي عليه.
ما الفائدة اليوم من التقديس حيث كل يشء - مبا يف ذلك الدين- ُتنزع 
القدسية عنه؟. مثة فوائد منها: وضع مخزون الذكريات مبنأى، الحفاظ عىل 

استثنائّية املكان، ومن خالله الحفاظ عىل تفرّد شعٍب ومتّيزه.
شكل  فهو  التبادل؛  يعتمد  مجتمع  يف  للتبادل  قابل  غري  حّيٍز  تعبئة  أّي 
أزيّل رسمدّي يف زمن رسيع التبّخر. وهو ما ال مثن له يف مجتمع كّل ما فيه 
قابل للتسليع الكامل. أّما التقديس املرتبط بالجسد البرشي، فيحول دون أن 
يصرَي هذا الجسد شيئاً، منتجاً كام غريه من املنتجات. إذ يكبح وضع القلوب 
والكىل واألكباد املخصّصة لزرع األعضاء، يف مزاٍد علنّي ضمن مضاربة يف سوق 

األعضاء، وملن يدفع أكرث.
لننظر هنا يف ما يوضح عالقتنا القدمية العهد مع الظل: نووايس، مدافن 
يف أقبية الكنائس، دياميس، ورساديب األموات، وكهوف؛ فكل ما هو مقعٌر 
مجوٌف، ومظلٌم كتيٌم، ومقّدس مرتابٌط )وثيق الصلة( منذ عهد مغارة السكو 
رّس  الناس،  كل  كل يشء عىل  انفتاح  الراهنة:  القاعدة  وتنتهك   .lascaux(1)

كرايس االعرتاف مثلام تنتهك غرف الحامم.
ما هو خفّي  واملداخل،  املنافذ  مجتمع  يجرّم  هنا:  التوضيح  من  بّد  ال   
عمره  ذهبٍي  خيٍط  قطع  من  املجتمع  مينع  ال  ذلك  لكن  كتيم.  هو  وما 
التجويف  اإلفريقي يف  الكوخ  األسالف يف  يقبع مذبح  فمثلام  السنني.  آالف 
أو  القلفة  أو  الشوكة  الباب، توضع كذلك  من  بعيداً  الجداري األكرث ظلمة، 

1- مغارة السكو La grotte de Lascaux هي إحدى المغارات الباليوليتية المزينة األكثر أهمية من ناحية 
العدد والقيمة الجمالية لهذه الرسوم الجدارية. وتسمى أحياناً « كنيسة سيكستين للفن الجداري « حسب 

العبارة المنسوبة لهنري بروي الذي يسميها أيضاً « فرساي ما قبل التاريخ».
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دم املسيح املقدس بعيداً يف أعمق أعامق املدفن يف قبو الكنيسة، ويوضع 
الناووس يف القبو، تحت األرض، وتوضع علبة الربشام عالياً وبعيداً عن متناول 
 Clovis (1) األيدي. اليشء األكرث قدسية الذي منلكه نحن - أحفاد كلوفيس
 ،Childebert (3) كميثاق شيلديبري  إرثنا  من   -  (2)Robespierreوروبيسبيري
ولوح من نحاٍس إلعالن حقوق اإلنسان واملواطن، ووصية نابليون - ما يزال كله 
محفوظاً يف صندوق يف باريس يف خزانة مصفحة وراء باب من حديد، نادراً 
الوطني. ويعرف  األرشيف  مقر   :(4)Rohan مبنى قرص روهان ُيفتح، يف  ما 
مؤرشفونا وعلامء النصوص القدمية عندنا - الذين مل يعد عليهم أن يلبسوا 
كيف يحولون قطعة ورق  دامئاً  يعرفون   - من رصاص  امللوك قميصاً  عظام 
بردي إىل ذخرية مقّدسة، وكيف يحولون مزقة من قامش إىل كنز. فنحن نرّصع 
اليشء نجوهره، أو نضعه يف كيس، ثّم نضع القفل - أو الشمع األحمر- فنعّلق 

عىل الباب «ممنوع الدخول» ونذهب، آخذين املفتاح معنا.
بهذا  فرنيٍس  أي مجال الستثناٍء  الشأن  يوجد يف هذا  أنه ال  املؤكد  ومن 
اللهّم، إال يف زركشات املالبس واملفردات. سأمتنع عن أن أمدح  الخصوص، 
شجر  من  املصنوعة  أسيجتنا  وكذلك  وخنادقنا،   ،(5) ومنابلنا  رساويلنا،  لكم 

1- كلوفيس األ ول Clovis Ier ولد حوالي 466 وتوفي في باريس في 27 تشرين الثاني 511 وهو ملك 
الفرنج سابسان ثم ملك كل الفرنج من 481 إلى 511، ويعتبر حسب المؤرخين أحد الشخصيات التاريخية 

األكثر أهمية في تاريخ فرنسا، وحسب التقليد الملكي يعد كلوفيس أول ملك مسيحي لمملكة فرنسا. 

2- ماكسيمليان روبيسبيير، Maximilien Robespierre : محاٍم وسياسي فرنسي. ولد عام 1758، وأعدم 
الفرنسية وأكثرها  الثورة  بالمقصلة عام 1794 في باريس في ساحة الجمهورية. هو أحد أهم شخصيات 

إثارة للجدل.

3- شيديلبير األول Childebert Ier: ومعناه «المحارب الالمع» بالفرنسية القديمة. ولد عام 497 ومات عام 
558. كان شيديلبير ملكاً على فرنسا بين عامي -511 558، وملكاً على منطقة األورليان بين عامي 524 - 

558. كان االبن الرابع لكلوفيس والثالث من زواجه من كلوتيلد. 

4- يقع قصر الروهان Le palais Rohan في مركز مدينة ستراسبورغ بالقرب من الكاتدرائية. ويضم اليوم 
قائمة  على  إدراجه  تّم  اآلثار.  ومتحف  الجميلة،  الفنون  متحف  التزينية،  الفنون  متحف  متاحف:  ثالثة 

الصروح التاريخية منذ عام 1920. 

5- الشق في الحصن لرمي النبال أو السهام )شرفة في الحصن(.



28

الطقسوس(1) ومن شجر الِسْدر، وحفرنا الواسعة العريضة، ومتاريسنا، ومنابرنا 
الكنسية، ودرابزوناتنا الحجرية. إذ لكّل حضارة Culture  طرازها الخاص يف 
أن  يف  باألحرى  أرغب  إنني  ترتادفان.  إذ  تتقفيان  كلمتان   ،Clôtureاإلغالق
وفناً  صناعًة  والتغليف  التعليب  من  جعلتم  فقد  حضارتكم.  عىل  أغبطكم 
بالقدر ذاته، وكام قال كلوديل Claudel عنه: «اليشء ُيفتح إال يك ُيغلق». كم 
 (3)shôjiهي هشٌة فواصلكم! وكم هي دقيقٌة قواطعكم(2)! إذ إن الشوجي
عندكم، ذا األبواب املنزلقة، مصنوٌع من الورق ومن مستطيالت صغرية وقطع 
والتوكونوما  شفاف.  والنصف  بالكتيم  بيوتكم  داخل  يف  تتحكم  خشبية 
نبتة  توضع  حيث   - املنزل  يف  النوم  مخدع  أي  عندكم،   tokonoma(4)

الشينتو  معابد  وتحتمي  أخرى.  خلوة  كأي  خلوة  ليس   -Bonzaï البونزاي 
عالية،  خامئل  وراء   ،kamis كاميس  اآللهة  تقطن  حيث  عندكم،   shintô
وتبجيل.  أبهة  بكّل   torii التوري  بوابات  بها  وتحتفي  املصفوفة،  مبداخلها 
حدائقكم مثل عامل صغري، لكأنها قصائد هيكو   haïkus نباتية. وقصائدكم 
املوجزة القصرية ُتعيد اإلنسان إىل الطبيعة، فتأخذه مسطحاتكم الخرضاء إىل 

املنبع. لكأننا ال ننظر إليها من بعيد، بل ننبثق منها.
ويك أقول األمر بسذاجة، أقول: هناك حيثام ُوجد املقّدس كان مثة امرأة 
حامل. وحيثام ُوجدت الحامل كان مثة حياة )الشابة الحامل املقاِومة، كان 
النازيون أنفسهم ينتظرون أن تضع مولودها قبل أن يقطعوا رأسها(. تقود 

املصادفة إىل يشء أال وهو: إبعاد قوى املوت.

1- حظيرة سياج حاجز من قصب شد بعضه إلى بعض.

2- فواصل متحركة، حجاب، حاجز، ساتر.

 washi عبارة عن حاجز أو باب مصنوع من ورق الـ shõji 3- في العمارة اليابانية التقليدية، فإن الشوجي
الشفاف المركب على شبكة من خشب، وهي عموماً أبواب زالقة.

4- التوكونوما Le tokonoma هو مخدع صغير أرضيته مرتفعة بواسطة الـ tatami بتاتامي حيث تعرض 
التصميم  من  أساسي  عنصر  إنه  فنية.  وقطع  ونباتات  مختلفة  بأحجام  مطبوعة  فنية وصور  لوحات خط 

الداخلي التقليدي في اليابان)واشيتسو(. 
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صحيٌح أن الشكل الدائري يبرت، لكن يك ينحفَر بشكل أفضل، وما تفقده 
األنا -أو النحن- من مساحة، تكسبه باالستمرارية. كذلك يغدو من الطبيعي 
أن نحمي السوَر الذي يحمينا، ويطيل حياتنا ويدمينا. فتأبيد شخصية ما أو 
تخليدها، سواٌء أكانْت جامعيًة أم فرديًة، ُتستحّق من خالل تواضع حكيم: أال 
يعدَّ الشخص كّل مكان بيتاً له. فشكُل فرنسا السدايس يبرت الكائن الفرنيس، 
كام يبرت قوس جزركم الكائن الياباين، لكن هذا الحرص يستحق بعض املرونة. 
من هنا يوجد، يف آخر جزر املحيط الهادئ الصاعدة نحو االستقالل(1)، من 
العلياء املخصصة لالبتكار والحفاظ عىل ذاكرة قادمة. إذ إن الحاجز املعدين 
مثله مثل الطوق الذي ترضبه الرشطة، واملوضوع من أجل إحياء ذكرى ما، 
املقدسة،  الشجرة  أو حول  العمود  أو حول  األكمة،  أو حول  الرضيح،  حول 
ليس إال تعبرياً عن إرادة الحياة. فال نعيَبّ كثرياً أولئك الحراس وال طوق األمن 
وال املرشبيات. يقول فالريي: «إن ما هو أكرث عمقاً لدى اإلنسان، هو الجلد». 
إذ تتطّلب الحياة الجامعية كام الفردية فسحًة أو مساحة للفصل. التغليف 

يأيت أوالً، ثّم يليه العمق. متاماً كام يف الدوائر املالية.
املادة ال غالف لها وال جلد. والخلية فقط لها غشاء أو غالف. فحقيقية 
النواة(2) لها غالفان: واحد حول النواة، وآخر حول الخلية. والجلد هو العضو 
األّويل يف علم النشوء املتوايل للجلد(3)، إذ هو أّول ما نتعرّف عليه لدى الجنني. 
فالكائن الحّي يستطيع أن ينمو ويتشكل من خالل متتعه بطبقة عازلة، ال 
الداخل والخارج. فال توجد  التبادل بني  يكون دورها يف املنع بل يف تنظيم 

1- جزيرة نورو في الياسيفيك.

2- جميع الخاليا التي تمتلك نواة حقيقية وغالفاً نووياً ذا جدار مضاعف تسّمى حقيقية النواة،حقيقيات 
بأن  تتميز  بنية خلوية معقدة،  الحية ذات  الكائنات  )باإلنجليزية: Eukaryote( هي مجموعة من  النوى 
المادة الجينية )باإلنجليزية: Genetic material( فيها تكون محصورة ضمن النواة المغلفة بغشاء. تضم 
حقيقيات النوى : النباتات والحيوانات والفطور. وهي بشكل عام متعددة الخاليا - إضافة إلى بعض األنواع 

المصنفة كاألوليات )باإلنجليزية: Protista( )العديد منها يكون وحيد الخلية(. 

3- نظرية تقول إن الجنين يتكون بسلسلة من التشكالت المتعاقبة.
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حرشة من دون كرياتني(1)، وال شجرة من دون لحاء، وال بذرة من دون غالف 
مثرة داخيل، وال بويضة من دون طحرة، وال برعم من دون جليدة(2)... إلخ.

النظام الحيوي هو سطح منطٍو عىل نفسه، ومنوذجه املثايل هو الشكل 
الكروي، فقاعة أو كرة، وقريتنا أو مسقط رأسنا، هو مادة بديلة بثالثة أبعاد: 
التجويف  هذا  إىل  مساء  كّل  نعود  فنحن  صدفة.  أو  سنفة،  )قراب(،  غمد 
املناعي، عندما نتسلل تحت لحاف الريش هذا، ونغلق منافسنا. البقاء عىل 
تجنب  أجل  من  وذلك  وطياته.  املرء  ثنيات  عىل  املحافظة  هو  الحياة  قيد 
ح الجسد، وتجنب صورة الجسد، القاتلة واململة، وامللساء املسطحة مثل  تسطُّ

اليد، من دون داخل، وخارج، وغشاء مخاطي بينهام.
ثقافات  نسميها  التي  بعناية،  املخففة  للمغاليق  التكاثري  النجاح  إن 
هي خاضعة لهذا الرشط. ونحن نفهم أنها تحرص عىل أسوارها قدر حرصها 
عىل بوليصة التأمني عىل الحياة. فاألمر منوٌط بالبقاء عىل قيد الحياة. مالذ 
املضطهدين، معبداً كان أم سفارًة، معبد البارحة أو اليوم يف طيبة )األقرص( 
كام يف سانتياغو التشييل، أليس هو الذي سينقذ حياتنا حني تكون الرشطة يف 
إثرنا؟، واملا ورايئ )الحياة األخرى( بالنسبة للمؤمن أليس هو املا قبيل مرّصفاً 
بصيغة املستقبل؟ أو ليسْت العودة بعد املامت إىل أحضان إبراهيم النبي أو 
مكان السالم والسعادة، هي عودة نحو األحضان األولية؟.قد سقطنا خارجاً 
الصخب،  الربد، والضجيج،  األّولية صوب  الجنة  مثلام سقط آدم وحواء من 
املرء  يجعل  بساطة يك  أكرث  أخرى،  وسائل  مثة  لكن  الحاجة.  وآالم  والضوء، 
لنفسه داخاًل؛ إذ نستطيع الذهاب للتنزه يف عطلة نهاية األسبوع، يف حديقة 
وطنية أي يف جنة الفقراء )parc بالفرنسية القدمية تعني السور والحاجز(. ال 
يوجد خلٌق كثرٌي بانتظار أورشليم الساموية، «املزدانة بسور من حجٍر كحجر 
اليشب البلوري،،، التي قاس سورها مئًة وأربعاً وأربعني ذراعاً،،، وكان لها اثنا 

1- الكيراتين مادة بروتينية ليفية توجد في الطبقة الخارجية من جلد اإلنسان وفي الشعر واألظافر. 

2- قشرة واقية دقيقة جداً تغطي أدمة النبات.
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عرش باباً»(1) )كام قال القديس يوحنا(. أماكن لجوئنا واحتامئنا أقل طموحاً 
صحيح  نحٍو  عىل  املوصوف   - النوم  ويشّكل  تلك.  الساموية  أورشليم  من 
م- جزءاً من ذلك: ففي كّل مساء حني نطفئ ضوء املصباح، نعود إىل  باملرمِّ
الرحم ونحاول تفادي الكارثة التي أقصتنا عن السور اإللهي )املقصود الجنة(. 
أفضل غذاء  املكان؟  ذاك  أفضل حاالً من  كّنا  فأين  ونحن مصيبون يف ذلك. 
وسكنى ودفئاً ونظافة وحامية؟ أين كّنا أفضل من هذا البيت؟ بيت اللعبة 
اإلسفنجي والسائل، الذي أمضينا فيه أّول مئتني وسبعني يوماً من حياتنا؟ الذي 

هو خلية معلقة، ساكنة ومائية، مغذية ومضاّدة للصدمات يف الوقت ذاته؟
الخارجي،  والعامل  الجسد  الجلد فاصٌل مقاِوم بني  بذلك؟  التنويه  أيجُب 
بعيٌد من أن يكون ستارة كتيمة كبعد الحدود- الجديرة باسمها  وهو أيضاً 
فتنظمه.  الحدود  أّما  املرور،  الجدار  مينع  أو جداراً.  حائطاً  تكون  أن  من   -
منحها ما تستحقه: فالحدود  أيضاً  بأنها مصفاة، هو  ما،  والقول عن حدود 
هي هنا من أجل الفلرتة والتنقية. فالنظام الحيوي هو نظام حراري دينامييك 
من التبادالت مع البيئة بأنواعها: األرضية منها والبحرية واملجتمعية. تسمح 
وقد  واألنهار.  والجسور  والجزر  املرافئ  مثل  مثلها  بالتنفس،  للجلد  املسام 
يكون هذا التعاقب بني االنقباض/ االنبساط، وبني املغلق / املفتوح، تناوباً بني 
دورات زمنية: طوال تاريخه، أقام األرخبيل الياباين تناوباً عىل شّتى أجزائه؛ 
للمرافئ يف عهد ساللة  إغالٌق  االنفتاح:  وقروٍن من  اإلغالق  قروٍن من  بعد 
 Meji( (3)(2)، ثم انفتاٌح تحت عهد ميجي Tokugawa 1603 - 1867 توكوغاوا

1- الترجمة مقتبسة من وصف يوحنا ألورشليم السماوية في رؤيا يوحنا.

الحقبة األخيرة  أيضاً حقبة إدو. هي  التوكوغاوا )Tokugawa period 1867 - 1603(، وتدعى  2- حقبة 
االقتصادي تحت حكم شوغونات  السياسي واالزدهار  الداخلي واالستقرار  السالم  التقليدي، حقبة  لليابان 

الذي أّسسه توكوغاوا لياسو .

3- حقبة الميجي The Meiji period. هي أيضاً عصر الميجي الذي امتّد من 1868 وحّتى عام 1912. وتمّثل هذه 
الحقبة النصف األّول من امبراطورية اليابان حيث انتقل فيها المجتمع الياباني من االقطاعيات المنعزلة إلى شكله 
الحديث. وقد حصلت تغيرات أساسية في بنية المجتمع والسياسة الداخلية واالقتصاد والجيش والعالقات الخارجية.
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1912 - 1868(. وقد أّدى البحر - متأثراً بهذه االزدواجية- دور الجدار والباب 
يف الوقت ذاته؛ كان حاجزاً عند االستقبال، وحاضاً عىل التبادل، فاضطلَع يف 
هذه الحالة بوظيفة املنخل أو السداد الذي ينفتح تلقائياً عند ازدياد الضغط 
أّي الصامم. تحتاج اإلقامة الطيبة الجيدة إىل أيام أو إىل عرثات. الفتحات 
للنفاذ  املنيعة، متاهات  الحصون  الرمي يف  الرّس(1)، وكّوة  الجدار: باب  يف 
إىل الغرفة التي يوضع فيها األموات، عنق الرحم بالنسبة للقوقعة األمومية 
)صدفة(. لتابوت العهد مائدته، كام لحّقة القربان صينيتها. ونستطيع أن 
نأخذ منها بقدر ما نشاء. محفوظاً يف صندوق خشبي، أو مغّلفاً بقامشة، 
األكرث  اليشء  أي  التوراة  فإن سفر  ستارة،  وراء  مخبأ  أو  أو مبعطٍف مثني، 
قدسّيًة يف ثقافة الكنيس، هو عالمة للقراءة يف تواريخ ومناسبات محّددة. 
أمام  العام  واحدة يف  مرّة  األقداس  يفتح قدس  أورشليم،  فحتى يف معبد 
رئيس الكهنة. كذلك يف قرية كومربيCombray(2)، حيث الغرفة - املدفن 
القلق، كاظاًم غيظه  للخالة ليوين، تفتح مرّة واحدة أمام مارسيل الصغري 
ليس  الحضن  الكنيس.  مدخل  أمام  مثل الوي(3)  الصالون  يف  عىل مضض 
سجناً: وليس إغالقاً وال عزالً. ال متوت قطع الكريستال وال املعادن، فهذه 
ميزة محفوظة للنباتات والحيوانات. بيد أن مثن ميزة الغالف هذه، ُتدفع 
من خالل رضٍر منغٍص هو املوت. وإن كان مثة تعبري يجهله عامل الكائنات 
الحّية فهو: ال «غالب مقابل غالب»، خدعة اقتصادية فظة. وتغدو ترجمتها 
يف هذه الحالة مثل التفتح من دون التعرض للذبول. فحني نتقدم يف العمر 
ونشيخ، تصري الطبقة القرنية لألدمة خشنًة ناتئًة وسميكًة: هذا هو قرت 

1- باب خفي للنجاة في حصن أو قلعة.

Combray -2 كومبراي، قرية خيالية في مؤلف مارسيل يروست البحث عن الزمن الضائع مستوحاة من 
إلييه كومبراي إكراماً له.  قرية طفولته إلييه في منطقة األور واللوار. ولقد أطلق على هذه القرية الحقاً 
وكومبراي هو عنوان القسم األول من المجلد األول للبحث عن الزمن الضائع بعنوان من جهة بيت سوان. 

3- عضو من قبيلة الالوي لدى اإلسرائيليين مهمته خدمة المعبد.
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الجلد(1) )التقرّن(، تيبٌس حتمي ال مهرب منه، لكنه أفضل مبا ال يقاس من 
الكشط أو السلخ.

حني أرى، يف طوكيو بالذات، كيف تخلعون أحذيتكم يف الرواق أو البهو، 
املشارب  باب  عند  النجاسة  وترتكون  والثاملة،  السكر  إىل  ذاهبون  وأنتم 
والخامرات واملطاعم. وأرى كيف تغطون أفواهكم يف الطريق بكاممات ضّد 
التلوث. حني أعيد يف مدينة كيوتو(2) اكتشاف فّنكم يف التغلغل والترّسب: حني 
أقرأ لدى أوغوستان بريك(3) يف كتابه «املتوحش واالصطناع» أن يف اليابان «يثري 
الحنني إىل الوطن بشّدة حنني العودة إىل األصل، إىل القرية يف غالفها شبه 
الجنيني )االسم املألوف للفظ القرية هو fukuro فوكورو(4)، كيس، جيب، 
التي تبطن أيضاً معنى الوالدة ضمن مجموعة ما، مثلام تبطن معنى األم(. 
ال أستطيع أن أمنع نفيس من التفكري - أبعد من هموم النظافة الشخصية، 
ورغاًم عن الرتاجع الدميغرايف يف عدد السكان - يف أن العدمية ال ترتبص بكم. 
الحب.  إله  إيروس   Eros عىل  يتغلب  لن  تاناتوس   Thanatos املوت  فإله 
إذاً وفقاً ملقولة كزافييه بيشا(5): «الحياة هي مجموعة الوظائف التي تقاوم 
يفعل  نفسه  بالقدر  من ذلك، كام  املطعم واملسكن جزءاً  املوت». ويشّكل 
التناسل الثابت الخصب. أالحظ من جانب آخر، أن للممر املغطى فضيلة يف 
جعل املدينة إباحيًة إيروتيكيًة. وكام ذّكرنا، كاتبان رسياليان مبدينتي باريس 

1- مرض جلدي متميز بنمو نسيج قرني.

2- تقع مدينة كيوتو Kyoto في وسط جزيرة هونشو في اليابان. يبلغ عدد سكانها قرابة مليون ونصف. 

ومستشرق  جغرافي  وهو   1942 عام  في  الرباط  مواليد  من  بيرك  أوغوستان   Augustin Berque  -3
وفيلسوف فرنسي ابن المستعرب جاك بيرك )1910-1995( ولوسي ليساك )1909-2000( فنانة تشكيلية. 
تم انتخابه في عام 1979 مدير دراسات في مدرسة الدراسات العليا في العلوم االجتماعية وبقي في منصبه 

حتى تقاعده في عام 2011. 

4- هذا ما يفسر اسم فوكورو fukuro الذي يعني حقيبة. 

Marie François Bichat -5 ماري فرانسوا بيشا )-1771 1802( طبيب وعالم أحياء وفيزياء فرنسي. من 
أعماله: أبحاث فيزيائية حول الحياة والموت. 
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 :(2)Pommeraye بومرياي  وممر  األوبرا(1)،  ممر  إنهام:  عنهام  قائلني  ونانت 
«وسواس هوس بالثقوب والرساديب الرّسية، املظلمة الظليلة، والدافئة، التي 
تطّل عىل املتاهة العميقة، وعىل العالئم الحميمية للجسد املديني الواسع». 
بالنسبة لجوليان غراك (3)، هي متاهٌة شهوانية، أّما بالنسبة ألراغون(4)، حيث 
وميض الضوء األخرض املزرق «ينبع من وضوح فجايئ تحت تنورة نرفعها عىل 

ساٍق تتكشف».
كّل تكّثف لإلنسانية، له طابعه، ميسمه، وأسلحته، ال بل توقيعه الخاص. 
مروراً   ،manga(6) املانغا  كّتاب  إىل  وصوالً   ukiyoe(5) األوكيو  ختم  فمن 
من  جزءاً  بدورها  تشّكل  اإليروتيكية  فإن  الحواس»(7)،  «إمرباطورية  بفيلم 
الطابع الخاص لليابان. مثلها مثل رياضة السومو، والحوت، والتونة الحمراء، 

1- ممر األوبرا كان طريقاً صوب باريس بين عامي 1822 و1925. 

2- ممر بومراي Le passage Pommeraye عبارة عن مخزن ضخم في وسط مدينة نانت الفرنسية. تم 
بناؤه بين عامي -1841 1843. وقد اعتبر معلماً تاريخياً في عام 1976.

Julien Gracq واسمه األصلي لويس بوارييه، ولد في سان فلوران لو فيي عام 1910،  3- جوليان غراك 
وتوفي في أنغر عام 2007. كاتب فرنسي أثارت روايته األولى «في قصر أرغول» انتباه مؤسس السريالية 
أندريه بروتون. عرف الجمهور الواسع جوليان حين رفض جائزة الغونكور عام 1951 عن كتابه الشهير ضفة 

الرمال المتحركة. 

4- لويس أراغون Louis Aragon شاعر وروائي وصحفي فرنسي )-1897 1982(، ولد في نويي سور سين. 
اشتهر أراغون بالتزامه بالحزب الشيوعي الفرنسي. وكان رفقة اندريه بروتون وبول إيلوار وفيليب سوبو، 
من مؤسسي حركة الدادائية البارسية والحركة السريالية. وقد قام بغناء قصائده أشهر المغنين الفرنسيين 

منهم ليو فيريه، وجورج براسنس 

حقبة  إلى  ترجع  يابانية  فنية  حركة  العائم».  العالم  «صورة  ويعني  ياباني  مصطلح  هو   L’ukiyo-e  -5
يابانية محفورة  الشفهية على أختام  الشعبية والحكايا  الرسومات  إدو )1603-1868(، وتشتمل فضاَل عن 
على الخشب. وكانت مواضيع الحركة جديدة بالنسبة لعصرها، إذ كانت تدور حول مركز اهتمام الطبقة 

البورجوازية: النساء الجميالت، والمحظيات الشهيرات، والمناظر اإلباحية وغيرها.

بطريقة غير دقيقة غير  يابانية. لفظ مانغا يستعمل غالباً  6- المانغا manga عبارة عن رسوم متسلسلة 
صحيحة من أجل اإلشارة إلى سلسلة رسومات غير يابانية تحترم معايير النتاج الشعبي الياباني أو من أجل 

تسمية منتجات بصرية أخرى تذكر ببعض الرسومات المتسلسلة. 

.Nagisa Oshima ،7- امبراطورية الحواس فيلم فرنسي ياباني مشترك )1976( لـ ناجيزا أوشيما
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والقيادة عىل اليسار. فلكّل ثقافة دمغتها. وللثقافات األخرى أيضاً دمغاتها 
مثل: اللحية، البقرة املقدسة، الفقمة يف الصحن(1)، الجراب الخاص بالعضو 

املذكر(2)، أو komboloï (3) السبحة اليونانية املمسوكة بالسبابة.
وطاملا أن الكائن البرشي يسخر من الوعي، فإن املطلوب من أدق تفصيل 
أو  التلمس  انتباه- يف  الزي، ومن أدق ترّصف، هو االستمرار - من دون  يف 
باألحرى، تصليح الشّق، وإعادة نفخ الفقاعة األصلية خشية تسطحها، وذلك 

من خالل شتى الخطوات الجانبية وشّتى أنواع البذخ الصغري املستمر. 
أن  الطريق- نستطيع  لو غرّينا مساَر  - حتى  القوام  نفقد  أال  ومن أجل 
نشك يف أن رهباننا وراهباتنا املتوحدات الكاثوليك، يتذوقون كل أفراح الجنة. 
عام  تأسس  الذي   (4)Ligugé الليجوجيه  دير  أن  ذلك  السبب يف  ليس  لكن 
361، يأوي إىل اليوم جامعة رهبانّية.. فإن هذا العمر املديد - الذي ال يوجد 
مثيل له لدى جامعاتنا الدينية ومؤسساتنا املكرّسة للعبادة - يدين كثرياً من 
دون شك إىل الظالل وإىل غموض صوامع الرهبان، وهي مربعاٌت صغرية يف 
وسط املتاهة. وإىل الحفاظ من طرف كّل جامعة عىل هذه العالمات املميزة، 
إذ ينساب لوٌن مامثل وُتتىل صالة الصبح يف ساعة معينة. ال توجد جامعة 
تغفل إعالن شارات انتامئها كام لو أنها جالبة للحظ، حني يكون األمر متعّلقاً 
بتوقع طول الحياة، أو حني يرغب مستعمُر أو غاٍز ما يف أن يغري من شكلها أو 
يلغيها. وينطبق األمر ذاته عىل الحياة الدبلوماسية، فال ميكن املس بالحدود 
مثلام ال ميكن املس بقدسّية املعاهدات )pacta sunt servanda(5)(.فهذه 

1- تؤكل الفقمة في أرخبيل ال مادلين الواقع شرق كندا.

Koteka -2 اللباس التقليدي في غينيا الجديدة وفي جزء من محيط أوقيانوس. هو عبارة عن محفظة لعضو 
الرجل، تحيط به ومن الممكن إطالتها حّتى المتر تقريبا .

Le komboloï  -3 الكومبولوا مسبحة يونانية خاّصة بالرجال.

4- الليوغوجيه Ligugé بلدة فرنسية تشتهر خصوصاَ بدير القديس مارتان وهو من أقدم األديرة الغربية.

5- تعبير بالالتينية يعني: يجب حفظ العهود واحترامها.
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إىل  أمرين:  إىل  ذاته  بالقدر  يهدف  وابتهال  ترّضع  هي  القانونية  الطالسم 
معاودة صعود املنحدر، منحدر كّل يشء، وإىل السيطرة عىل امليالن والخسف 

الذي يسببه الزمن لالتفاقات التي مضت وانقضت.
تغرّي مفهوم الحدود شكاًل ومضموناً عرب القرون، فنحن ال نستطيع بالطبع 
الغابرة.  التخوم  تعقيدات  عىل  الحالية  الوطنية  دولنا  حدود  رسم  إسقاط 
وهي ليست أحادية املعنى متاماً، إذ يوجد يف كل لغة، أكرث من لفظ للداللة 
bor- لفظ  «النهاية»، وال   finis لفظ  يعني  بالالتينية، ال   limes فلفظ  عليها: 
عن  بدوره  املختلف  دولتني،  بني  بسيطاً  فاصاًل  يعني  الذي  باإلنجليزية،   der
يجُب  همجيًة  ومنطقة  متمّدن  فضاٍء  بني  املؤقت  الفاصل  أي  الحدود،  لفظ 
غزوها. فخطوط الحدود ميكن أن تكون رشائط من األرض مرنًة ممطوطة إىل 
تثبيت  يعود  فرنسا،  ففي  التطبيق.  قيد  نظام حدودي  من  أكرث  ومثة  ما؛  حّد 
الحدود الخطوطية املستمرة، إىل حقبة االنتقال من الدولة اإلقطاعية إىل الدولة 
اإلقليمية. صنعنا أمراً حسناً كبرياً. وكان لهذا أثٌر جيٌد كبرٌي. فحتى القرن السادس 
عرش، مل يكن مبقدور أي ملك من ملوك فرنسا تصّوَر حدود مملكته يف غياب 
«تعليقات  كتاب  من  الجغرافيا  تعّلم  الذي  عرش،  الرابع  لويس  أما  الخرائط. 
الحدود  عىل  يفاوض  يكن  فلم  قيرص،  ليوليوس  الغال»،  بالد  حروب  عىل 
اإلقليمية: بل كان يطالب بحقوق وراثية ساللية. لكن بقيت «الحلقة املميزة» 
نزيل  ال  أننا  إىل  الرابع،  اللطيف هرني  ملكنا  وإذ فطن  للمعالجة.  قابلة  غري 
حدوداً ونهدمها إال بإحالل حدود أخرى محلها، لردم الهّوة بني الربوتستانت 
والكاثوليك، فقد قام بتأسيس مجلس من الجغرافيني يف الدولة، من أجل وضع 
الخريطة وتثبيت حدود اململكة. كذلك، عرفت باريس خالل مثانية قرون، ستة 
Philippe Au- أوغوست بفيليب  الخاص  السور  من  املتتابعة،  األسوار   من 

guste(1) وصوالً إىل املتحلق املحيط باملدينة )الطريق الخارجي(، فام كان يتّم 

1- فيليب الثاني أو فيليب أوغوست) Philippe II - Philippe Auguste 1165 - 1223( هو الملك السابع 
من ساسة الكابيسيان. االبن الوريث للويس السابع وأديل دو شامبانيا. يعد فيليب واحداً من أكثر الملوك 
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هدم سوٍر إال وُيبنى مكانه سور آخر. وسيختفي املتحّلق بدوره، باعتباره خامتاً 
سحرياً نهائياً، لكن باريس الكربى، باريس املستقبل، ستكون بدورها، وال نشك 
يف ذلك - داخل أسوار جديدة )سيتحسن فيها منط العيش، وسنصل إليها بيرٍس 

أكرث مام ننصل إىل لوس أنجلوس وطوكيو(. 
تصمد الحدود بتحوالتها، وتبقى بتغرياتها. هي ال تقهر، ألنه من الجيد 
التفكري بها، والسبب هو أن كّل تنظيم رمزي لفوىض ما، أو ملزيج مشوش، 
أنثى،  يان، ذكر/   / ين  التعارضات:  لعبة  ميّر يف كل مرة ويف كل مجال عرب 
 Appolon بارد/ ساخن، أرض/ سامء، لكن أيضاً: تقليدية/ باروكية، أبولونوي
)إله الجامل والحب(/ dionisiaque ديونيزيويس، ميني/ يسار، إلخ. فهذا هو 

السبب الذي من أجله يوجد دوماً حّد أخري إن مل تكن توجد حدود أبدية.
عىل سبيل املثال حدود بني الحياة واملوت، فليس توقف القلب فقط - 
ودورة السوائل؛ والهواء والدم يف الجسد- هو الذي يسيطر بل صورة الدماغ 
عىل الشاشة. فكل ما فعله تقّدم الطّب هو تغيري محل الحدود بني الحياة 
الحق،  قاعدة  الحدود ألنها متالزمة مع  من مسألة  أبداً  ننتهي  لن  واملوت. 
وحتى حني تتخذ الحدود الشكَل الكئيب املأمتي لنهر الستيكس (1)، أو لبحار 
فإنها  النهر،  من  الثانية  الضفة  نحو  املوىت  ميّرر  الذي   Charon (2) شارون 
جديرة بالحياة وتستحق العيش. إذ إّن الرغبة القوية بالبقاء والعيش، تضع 
تبغي الفتة «من  ويتنفس. هل  يتحرك  ما  يتبعه كل  برنامج  الحدود ضمن 
البرشي  الكائن  استطاع  إن  الحياة؟،  يف  وجودنا  مساوئ  محو  دون حدود» 
والحد أن يحدثا معاً، والواحد عرب اآلخر، فهل سيكون طموحهام املشرتك يف 

العسكرية  انتصاراته  بسبب  وإنما  فترة حكمه،  بسبب طول  فقط  ليس  الوسطى  القرون  في  المحبوبين 
المهمة والتقدم األساسي من أجل إرساء السلطة الملكية وإنهاء سلطة العصر اإلقطاعي. 

1- الستيكس Styx هو النهر الذي يوصل إلى جهنم في الميثيولوجيا اإلغريقية ويفصل بين الحياة والموت .

2- في الميثيولوجيا اإلغريقية الشارون أو الكارون Charon ou Caron. هو «بّحار الجحيم» هو ابن إيريب 
)الظلمات( والنيكس )الليل(. كان دوره أن ينقل على مركبه - متقاضيا رسم عبور- الظالل الهاربة للموتى 

عبر نهر أكيرون .
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العمق، هو التخيل؟ هل هو مرض الغنى؟ هل هو احتشاُء قلب حضارة غدْت 
حضارة متاحف؟ هل هي أوروبا رجل الكوكب األريض املريض؟. فلنأمل أال 
ذات  الكبرية  الكرة  لهذه  جداً،  مؤسفاً  ذلك  سيكون  هذا.  من  يحدث يشء 
األلوان املتعددة، والجذىل بتعّدد لغاتها، الكرة التي يجب تعّلم التيه والضياع 
فيها كّل يوم، مصادفًة، ونرغب فعاًل أن يكون مبقدورنا االستمرار يف التخبط.
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أعشاش وكوى، العودة
)3(

ال تتشابه أحياء باريس، فال حيَّ يشبه حّياً آخر. يعّد مسقط رأيس مثانني 
لكن،  دائرة(  عرشون  وتوجد  دائرة،  كل  يف  أحياء  )أربعة  الورق  عىل  حياً 
نادراً ما يتطابق هذا النسيج املتواصل كالباتشوورك، أو مجموعة الرقع، مع 
تقسيامتنا وتربيعاتنا اإلدارية. لكّل حّي منها طرازه الخاص، ورجاله املهمون 
املشهورون سواٌء خّلدتهم متاثيل الجص، أو اللوحات املعدنية التذكارّية، كام 
لكّل كربياؤه الخاّص، ومالبسه، ولهجته ولكنته، ويؤّلف هذا الفولكلور كّله، 
واملرتّسب عرب العصور، ما هو أكرث من بطاقة بريدية فحسب: هناك تواطؤ 
بعينها.  مهنة  وجود  تقتيض  دوائر،  أو  أحياء  مثة  الجلد.  تحت  خفّي  رسّي 

وجميعها له سمة عائلية. 
فمن حّي بيلفيل Belleville، أو من حّي سانتييه Sentier، أو من حي 
fau- جرمان  سان  فوبورغ  حي  من  أو   Butte-aux-cailles كاي أو   بوت 
متييزياً  الجر )de( هنا، دوراً  bourg Saint-Germain، حيث يؤدي حرف 
هذه  مبحاذاة  أيضاً  يوجد  ذاته.  الوقت  يف  املحتد  كرم  إىل  ومشرياً  حرصياً 
الديار، أو مبا ينخر فيها، أكرث فأكرث: الال-مكان، والشخص الذي ال منّيزه، هي 
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مالذات مفيدة ورضورية، لكنها ال تتمتع مبيزات خاّصة وال مبالمح محّددة: 
السوبر ماركت، املطارات، محطات الوقود، املرائب، األوتوسرتادات الرسيعة، 
مثة  الرسيعة.  الطرق  عىل  العبور  رسوم  دفع  ومراكز  القطارات  محطات 
طائشون استمدوا من هذا، ارهاصاً لوجود كوكب هوبhub،(1): مطاٌر فسيٌح 
قفٌر، يصل ما بني كوكب املريخ وقمر الباندورا Pandora(2)، فيه مخلوقات 
مستهلٌك  مكان.  أي  يف  قدميها  وضع  إىل  تحتاج  ال  محلقتني،  قامئتني  ذات 
متنقٌل جواً، مدينٌة طائرٌة بحجم الكوكب: استمرّت فكرة الطريان التحليق 
لنئ  رافقتها.  التي  الجاذبية  املنعدم  االقتصاد  فكرة  مثل  مثلها  الزمن،  عرب 
أننا  يعني  ال  هذا  فإن  متصلة،  شبكة  ضمن  كّله  العامل  وضع  مفيداً  كان 
نستطيع السكنى يف هذه الشبكة كام لو أنها هي العامل ذاته. من املستحيل 
جعل مكان العبور مكاناً صالحاً لإلقامة، مع عدم وجود أو بغياب ما هو 
إزاءه. إذ ال ضّد باملقابل. فكيف ميكن للمرء أن يثّبت شخصيته من دون 
لن  يوظفها،  أو  بها  يعرتف  لها  خارج  ال  جامعة  إّن  ويقاوم؟.  يعرتض  أن 
يكون من عّلٍة لوجودها، شأنها شأن أمة وحيدة يف العامل ترى كيف يتالىش 
اللغة  إىل  وصوالً  الكريكت،  أو  القدم  كرة  يف  وفريقها  الوطني،  نشيدها 
لغتها. فالشخصية االعتبارية إما أن يكون لها محيط أو ال محيط لها. من 
هنا يأيت تعبري «املجتمع الدويل» إذ ليس له مكان محدد. هذا اللدن الرخو 
الحي امليت، يبقى صيغًة جوفاء، ذريعة بالغية بيدي مجلس اإلدارة الغريب 
واستأثر،  نفسه  أعطى  الذي  الفرنسية(،  الثورة  بعد  املديرين  )حكومة 
يأيت  عندما  مختلفة  بطريقة  األمور  ستسري  االنتداب.  يف  بالحق  اآلن  إىل 
مخلوق فضايئ، رجٌل طيٌب أخرض، بألف رجل وبخرطوم طويل يهبط عىل 

HUB -1 رصيف محطة لتغير وسيلة التنقل، ويشير إلى مفترق طرق أو عقدة أو نقطة مركزية لشبكة 
 hub مواصالت. ويتيح من خالل تركيزه أكبر عدد من وسائل، تبديل وجهات السير، ويستخدم مفهوم الـ

في مجال النقل الجوي. 

2- القمر الرابع لكوكب زحل، الرابع في البعد عن الكوكب.
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تقاطع طرق الجينزاGinza (1)، أو يف ساحة الكونكورد. تستطيع الالشخصية 
االعتبارية التي هي اإلنسانية بألف الم التعريف، عند مواجهة كائن فضايئ 
من مجرّة أخرى، أن تبقينا أحياء دافئني ألنها عندئذ ستأخذ شكاًل وتتجّسد 
الثدييات  تستطيع  فحني  معني.  مضمون  مع  بالتعارض  مناقضة  بطريقة 
البرشية أن تبرص بعينيها، تلك الغرابة القادمة من الخارج، ستعرف عندها ما 
الذي عليها مقاومته والتصدي له، جنباً إىل جنب مع أترابها من دون استثناء، 

وذلك من أجل الحفاظ عىل شخصّيتها الخاصة.
ويف هذه املرحلة، فإن األسرتو فيزياء )الفيزياء الفلكية( ال تعدنا بيشء 
هذه  مواجهة  يف  املحدودة  غري  األخوة  تكون  قد  معجزة  فبانتظار  مامثل. 
الكائنات الفضائية، فلرنفع األختام، ولنكرس القوانني السائدة ولنحطم األقفال، 
ولنتواصل، ولننقر، ولنستعمل التويرت ونغرّد، ولنتبادل الرسائل االلكرتونية عىل 
أفضل وجه. ولكن ال نظنّن أن تواصاًل ما يعادل التواطؤ. فلكل تقارب سواٌء 
أكان مدينياً أم روحياً، البد من أجهزة تقنية، لكن مثة فرق كبري بني ما هو 
تواصيل وما هو اجتامعي. اليشء املفيد )جهاز أو آلة( يغطي الكوكب بلمحة 
برص، لكنه ينحط عن مقامه بلمحة برص كذلك. أما امليسم الثقايف فال يحدث 
جلبة، لكنه يعرب الزمن. إذ حني اختار مسكناً يف مكان ما، سواء أكان ذلك يف 
الكتابة أم يف النظام األرسي أم يف منط الحياة أم يف آداب املائدة، فإنه يقيم 
ويدوم. وبقاؤه هذا هو الذي يتيح له طول اإلقامة والسكنى. الطرق، السكك 
الحديدية، املاء، الغاز، الكهرباء، التليفون، اإلنرتنت: كّلها ال تأبه للحدود بني 
املناطق، وال للتضاريس، وال للوهاد، وال لشبكات االتصال البيني بني املواقع، 
بل هي متيل ألن تجعل منها محض نقاط بسيطة لاللتقاء والعبور. األمر الذي 
يعني، أن الشبيك مل يلِق تحية الوداع عىل الوطني املحيل. توجد دامئاً خصومة 
بني عبقرية املكان )هندسة املكان( واتساع الشبكات، بني زارع كروم العنب 

1- الجينزاGinza حي من أحياء طوكيو، يشتهر بمتاجره الفخمة ومحالته الراقية ومطاعمه هو من أكثر 
أحياء التسّوق فخامة في العالم.
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الكوكب  هذا  يطفح  درجة  أية  إىل  رأينا  إذ   .TGV الرسعة الفائق  والقطار 
املتخم بالكابالت بوجود أشخاص غري متكيفني مع واقعهم قصداً، وبعد هذا، 

نقول ألنفسنا إن القرويني يدافعون عن أنفسهم بشكل ال بأس به.
هؤالء األشخاص غري املتكيفني تتجاهلهم مناظرينا الفلكّية. وعىل الصور 
التي تلتقطها الناسا )وكالة الفضاء األمريكية( تختفي خارطة اللغات. وينطبق 
يف   ،Googleplexبليكس لغوغل  الكبرية  البالزما  شاشة  عىل  كذلك،  األمر 
النقرات  من  املاليني  مئات  ُتنقر  حيث  غوغل  لرشكة  الرئييس  املركزي  املقر 
مريئ.  وغري  مشاهد  غري  وحقيقي،  واقعي  هو  ما  فكل  العامل.  خارطة  عىل 
ويتيح القمر االصطناعي الجيو- محطي(1) لنا رؤيَة الكوكب ككّل كامل، لكن 
ما  علوا،  كيلومرت  ألف  وثالثني  بعد ستة  البرشي. مصوٌر من  املقياس  خارج 
وسيبقى  السنني  ماليني  منذ  نفسه  باملظهر  يحتفظ  الربتقايل(2)،  أزرقنا  يزال 
الجغرافيا  لقد محت هذه  الطفييل.  البرشي  الجنس  كذلك حتى عند زوال 
الال إنسانية تاريخنا. فلم يعد من آلهة، وال من وديان وال من أفكار مرّمزة(3)، 
يف  االسرتاتيجيني  نظر  كمثل  له-  قاع  ال  الذي  العلو-  هذا  من  النظر  إن  إذ 
غرفة أو أمام شاشة- تعمي نفسها بذلك، والسبب أنها تهمل األفق الداخيل 
لإلنسان ذي القامئتني. يذيب هذا املنظور زمن البرش يف فضاء األشياء. فغيوم 
الرماد، انبعاثات امللوثات، مثلها مثل رواد الفضاء الذين يسخرون من الدول 
املتناهية يف الصغر )امليكرو دول(، ومن األوساط املتناهية يف الصغر )امليكرو 
املقياُس  ُيحّسن  كيف  فلننظر  ولكن،  البرشية.  النبتة  تنمو  حيث  أوساط( 
الكبري من وضع املقاييس الصغرية. كام لو أن االتساع الرائع لالقتصاد يرفع 
جاذبية ما هو خارج التبادل. فنحن مل نتحدث قباًل وبهذا القدر عن التنوع 

1- مصاحب للدورة األرضية أي الذي يدور حول األرض في مدارها.

2- يشير ريجيس دوبريه إلى الكوكب األرضي مستعيراً وصف بول إيلوار األرض زرقاء كبرتقالة.

الدالة على  3- كتابة رسم كما لدى الصينيين واليابانيين والفراعنة أّي رسم شيء أو صوت يمثل الكلمة 
الفكرة. 
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دوغ  الهوت  يشيُد  أمل  الجانب.  األحادي  التامثل  انترص  عندما  إال  الحيوي، 
بجبنة النورماندي الكاممبريcamembert ؟ أمل ترفع الطرق الرسيعة من شأن 
البارزة؟ هذا  العارضة الخشبية  الدروب؟ أمل ُيعل الربج الزجاجي من قيمة 
هو مفعول الثبيتة الصغرية(1)، ومفعول لعبة البومرانغ (2). )لعبة الكيد املرّتد(

يف البدء، تتغلب الشبكة عىل املوقع، إىل أن ترفعه عالياً من ثّم بصدمٍة 
تكون  قد  املرتدة،  الصدمة  فهذه  لغري مصلحته.  أحياناً  مرتّدة، ويكون هذا 
أي مكان عزيز  )األوتوبيا(، عقاب   (3)ou-toposالـ الال مكان، عقاب  عقاَب 
عىل قلب القامئني عىل السعادة الكونية. تجنب أنصار االشرتاكية دون ضفاف، 
مسألة الحدود، باعتبارها دلياًل عىل املحدودية، ووصمًة يف عدم الكامل. من 
أفالطون  حلم  حيث  املأهولة،  غري  للصحارى  أو  للجزر  إيثارهم  ينبع  هنا، 
وروبرت   ،(5)Étienne Cabetكابيه واتيني   ،Thomas More(4)مور وتوماس 
أوون،Robert Owen(6)، وكثريين غريهم، بصناعة الرجل الجديد. فالناسك 
يتجنب السؤال الحتمي الوبيل. إذ ال يوجد جريان، وال يوجد يشء للتفاوض 

حوله أو عليه، هو وحيد يف العامل.

1- ثبيتة صغيرة، حمالة سقف من خشب أو سواه.

2- عنصر معماري يستعمل في السقف المستعار.

كان  وقد  واألخالقية.  والسياسية  االجتماعية  بجوانبه  يتعلق  ما  في  رائع، خاّصة  مثالي  مكان   Utopia  -3
توماس مور هو الذي ابتكر هذه الكلمة من اليونانية حيث ou تعني الال وtopos تعني المكان. 

والهوتي  أنسني  وعالم  وفيلسوف  ومؤرخ  قانون  رجل   ،)1535-Thomas More )1478 مور  توماس   -4
ورجل سياسة إنجليزي، ساهم بزخم في الفكر الذي طبع عصره، كما في الفلسفية األنسنية. سمي سفيراً 
فوق العادة ثم مستشاراً ملكياً لهنري الثامن. تعرض للسجن ثم حكم عليه باالعدام باعتباره خائناً. طوب 

سير توماس مور من قبل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية عام 1886، وأضحى قديساً عام 1935. 

إتيين كابيه Étienne Cabet. )1788-1856(، منظر سياسي فرنسي، صنفه كارل ماركس وفريديريك   -5
فيه  يصف  إيكاريا»،  إلى  «رحلة  بعنوان  كتاباً   1840 عام  إتيين  أّلف  الطوباويين.  االشتراكيين  بين  أنجلز 

المدينة النموذجية. 

6- روبرت أوين Robert Owen )1771-1858(، اشتراكي إصالحي من الغال. ويعد أوين األب المؤسس 
للحركة التعاونية. من مؤلفاته: اقتراحات أساسية للنظام االجتماعي، عريضة إلى المجلس الوطني الفرنسي.
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فنشيد «األممية ستكون الجنس البرشي»(1) )النشيد الخاص باالشرتاكية( 
بـ «خارج  أو هناك ال يهم» وينتهي  النشيد( «هنا  فحوى  بـ )معنوياً  يبدأ 
تنتظر  فيها،  سعادة  وال  فرح  ال  بيوت  والنتيجة:  الخالص».  ينعدم  الحزب، 
الرأساملية  )أي  الرشكة»،  «العامل  الـ  الكوليام(.  منطقة  )معاقل  الكوليام(2) 
صورة  من  انزلق  حّتى  ليربايل،  النيو  النَفس  حّركه  أن  ما  الذي  العاملية(، 
األجنبي )أو الغريب( الواجب استيعابه، إىل صورة عامل الهجرة )املهاجر( 

الذي يجب طرده خارج الحدود.
ففي غابتنا التي تّدعي أنها تتوق ألن تكون إدارًة عامليًة، ترتبص كامريا 
املراقبة باملنحرف، وتتقرّن األدمة، ويغدو التقرّن درعاً صلباً. ويصبح شيطاناً 
من ادّعى أنه مالك )باسكال(. ويزول املمر املباح لصالح املمر املحرّم وتتحول 
مدينة الغوطا Ghota(3) إىل غيتو. فـ«رقاص الضغط» (4)الطليق مل يعد يطيق 
الحدود؛ فقد مايز كام طاَب له بني األجنبي الدخيل واملواطن األصيل. بني 
املجمعات العمرانية Gated communities ومدن الصفيح. ما بني سكان 
الواليات املتحدة وسكان املكسيك. بني اإلسبانيني واملغاربة. بني سكان حي 

بوتييه،  أوجين  عام 1871  كلماته  كتب  ثوري  نشيد  األممية هو  أو   L’Internationale اإلنترناسيونال   -1
ولحّنه بيير دوجيتير عام 1888. ترجم النشيد للغات عديدة، وهو بمثابة النشيد الرمزي للنضال االجتماعي 

عبر العالم كّله، حّتى انه كان النشيد الوطني لالتحاد السوفييتي حّتى عام 1944. 

2- أضحت الكوليما Kolyma تحت حكم جوزيف ستالين أكثر المناطق شهرة في معسكر الغوالغ. إذ قضى 
مليون عامل أو أكثر في تلك المنطقة وفي الكوليما: في مناجم الذهب، وأعمال البناء وغيرها بين عامي 
1932 - 1954. ألهمت سمعة الكوليما الروائي ألكسندر سولجنتسين روايته «أرخبيل الغوالغ» التي وصف 

فيها الكليما باعتبارها «قطب البرد والقسوة» في النظام الغوالغي. 

Gotha -3 أدت الغوطا دوراً مهماً في حركة العمال األلمانيين. فقد نشأ الحزب االشتراكي األلماني في 
الغوطا عام 1875  منبثقاً عن تنظيمين: «العمال االشتراكيون الديموقراطيون» و«الجمعية العامة للعمال 

األلمانيين». وقد انتقد كارل ماركس بقّوة برنامج الغوطا في كتابه:نقد في برنامج الغوطا. 

الغشاء  الضغط على  يهبط ويصعد في وعاء مملوء ماء حسب  )تمثال صغير معلق في كرة مجوفة   -4
المطاط الذي يغطي الوعاء(.
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 Aubervilliers(2) فيلليه  أوبري  حي  وسكان  البورجوازي   Neuilly(1) نويي 
الكونية»،  «القرية  قلب  يف  األبارتهايد  أنظمة  تربز  كيف  نرى  أن  الشعبي. 
يعني أن نرى أصحاب املال برخائهم وثرائهم من جهة، ونرى من جهة أخرى 
الفقر والبؤس، وتحّول القرى الجامعية )الفاالنستريية(3)( إىل سجون، ونرى 

األممية الربوليتارية متيس شوفينية حمراء. 
إنها لخيبة أمل!. مل يتوقع متنبؤوننا بأن انحسار األوطان، وزوال الحروب 
عىل الطريقة القدمية سيعيدان إطالق الحاجة إىل الفخر واالندماج الجامعيني 
ولو بشكٍل مختلف. كثريٌة هي هسترييات التحّول واالهتداء. وأكرثها وروداً 
الرياضة، ألنها تتسم باملنافسة. فالفريق الوطني لكرة القدم  وحضوراً؛ هي 
الجمهوريات  يحرس حدود  أن  القديم. ووظيفته  للجيش  بديل مرّشف  هو 
الكروية، فرُيفع إىل مصاف األبطال أو يتهم وذلك وفقاً لحاله؛ إن فشل أم مل 
يفشل. وفضاًل عن الفريق الوطني، يوجد أيضاً، ويف كل مكان ترسي الحياة 
فيه: الدين. فبعد أن تخرب إقامته عىل األرض، يبحث اإلنسان املهّجر عن 
الهيالد(4) )يف بالد  األوىل يف  الفلسفة  السامء. كانت مدارس  إقامة أخرى يف 
اإلغريق( تربط طالبها بحي أو بجنينة أو بحديقة كبرية: أما الحداثيون اآلن، 
فتشبثوا بعقيدٍة ما تعويضاً عن الخميلة الضائعة املفقودة. وقبل أن تتحول 
ضاحية  عن  عبارة  أكادمييته  األفالطوين،كانت  املذهب  إىل  أفالطون  ساللة 
فّخارين مسّورة بأشجار الدلب. وقبل الستوييسم stoïcisme(5) أي املدرسة 

Neuilly -1: حي باريسي

الصناعي  بإرثها  البلدة  تتسم  القريبة.  باريس  ضواحي  في  فرنسية  بلدة   Aubervilliers أوبيرفيلييه   -2
والعمالي. 

3-تجمع إنتاجي دعا إلى إقامته الفيلسوف االشتراكي فورييه وفيه يعيش العمال عيشة مشتركة. 

 Hellade 4- اسم منطقة يونانية

Le stoïcisme -5 الرواقية مدرسة فلسفية في اليونان القديمة أنشأها زينون دو ستيون عام -301 ق.م. استّمر 
هذا التيار الفلسفي الهلنستي عبر العصور. وتحث هذه الفلسفة على ممارسة تمارين التأمل التي تؤّدي إلى 

العيش بتوافق مع الطبيعة والعقل من أجل الوصول إلى الحكمة والسعادة اللتين تفضيان إلى الطمأنينة.
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ماذا  الحديقة.  هناك  كانت  األبيقورية،  وقبل  الرواق،  هناك  كان  الرواقية( 
فعلنا؟ قمنا بقطع أشجار الدلب، واستبدلنا الباحة ذات األعمدة بتخوم من 
وضع  إن  إلخ.  البيئية...  البوذية،  اإلسالموية،  الشخصانية،  املاركسية،  ورق؛ 
الجذور  الجتثاث  ُمسكٌن  لهو  املصدرية[،  ]الياء  «إّية»  صيغة  يف  الكلامت 
واقتالعها. فهذه الكلامت- أي التي بصيغة إية-، مثلها مثل بيوت األم وقد 
إىل  تشري  إذ  املضللة  املنارات  كدور  دوراً  تؤّدي  األصيل،  املنزل  محل  حّلت 
الشتات  فأحفاد  أخرى.  جهة  من  املضلل  فعلها  وتفعل  جهة  من  االشتقاق 
الذين يعيدون اكتشاف جذورهم وتحّدرهم، هم أقل تسامحاً مام كان عليه 
أجدادهم، الذين كان الدين بالنسبة لهم مثل اللغة األم، التي يتكلمونها من 
دون أن يفكروا كثرياً فيها. وينطبق األمر كذلك عىل الشخص ما بعد الحدايث، 
الذي يفقد نقاط عالمه حني يندمج بزمنه، فيحاول استعادة طاقته وحيويته 
افتداٍء وفديٍة ملنفى،  الذاكرة مثل  الزمن. حيث تكون  التقّدم يف  من خالل 
قرسّي بشكل أو بآخر، منفى يرمي يف املدائن الكربى هذه القنبلة البرشية: 

أي البرشي التائه ذا الذاكرة الهائجة.
فالشخص العاِئم التائه، يشري إىل مكانه األصيل ومنبته، من خالل القالئد 
الطقوسية  والعالمات  واألحجبة،   ،badges الـ  التعريف  وعالئم   pin’sالـ

وقّصات الشعر والوشوم، فهي كّلها مبثابة حدود استعراضية وجّوالة. 
مهدها  من  بعيداً  مكان،  كل  يف  ببذورها  ترمي  األديان  كانت  وإذا 
املشهد  يف  ويرٍس  بلطٍف  وتندمج  ستمتزج  أنها  يعني  ال  هذا  فإن  ومنبتها، 
العام. فاألديان ُتربز بالتنافس، وبطريقٍة ساخرة ومستهزئة، إشارات تعريفها 
املتحدّية )نظام َشعري وبري، النقاب، التسيتسيت tsitsit(1)، الشعر املعقوص، 

الصليب،tilaka(2) التيالكا الهندوسية...إلخ(.
يشبه األمر ما يحدث يف املدينة وأرباضها وضواحيها، ويشبه التجمعات 

Tsitsit -1 شراشيب يضعها اليهود األرثوذوكس. 

tilaka -2 هي عالمة توضع على الجبهة وعلى أجزاء أخرى من الجسد لدى الهندوس. 
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من  السنوية  بحصتها  تطالب  التي  للبيئة،  امللِوثة  املداخن  ذات  السكنية 
الشمس والكلوروفيل، بينام يطالب املرشدون والفقراء- وقد جذبتهم املدن 
أو  األوزباكستاين  مثل  من  فقراء  العودة،  بحق  خفيًة  سحرها-  إىل  الكبرية 
فالدين  والطني.  القامش  من  املصنوع  مخيمه  يف  يتعفن  الذي  الفلسطيني 
للعودة  اقتصادية  بالنسبة إىل هؤالء طريقة  الثقافة، هو  البعيد من  مبعناه 
إىل القرية والبقاء يف أماكنهم يف الوقت ذاته. فكل فالح مغرتب يكون ممزقاً 
بني أمرين: بني فكرة االنعزال عن عامل الفرص التي تسّد أوده )فرص العمل(، 
إن انغلق عىل نفسه ضمن عامله اإلثني األصيل، وبني فكرة أن يفقد تقديره 
)العائلية،  بني بطاقة هويته  التقنيات. ويكون ممزّقاً  بعامل  اندمج  إن  لذاته 
الريفية، القبلية( وبني احتامل بطاقة اعتامد )قابلة للتبديل وعدمية الرائحة، 
فهو - كام يف «ترسيمة إقالع فطرية»- يعيد التوازن النفتاحه الجسدي حيال 
العامل الواسع، من خالل تقوقٍع نفيس مرتدٍّ نحو األسالف. وذلك، لئال يصبح 

أحداً ما يك ال نقول ال أحد أو أياً كان.
العامل  أثر  انتقاد   - والذهنيات  األخالق  مستوى  عىل   - إذن  فلنتجنب 
الورايث عىل تقّدم الرشوط املادية ومعدل الحياة )أو متوسط العمر املتوقع(. 
للتقّدم انزالقاته، وهذه العودة نحو التقاليد املعاد ابتكارها واملستعادة، هو 
من دون شك رد فعل يشابه نوعاً من الحامية الذاتية. ولن نفلت نحن أيضاً 
األرسة  يف  العاملني  دون  املتضخمني  الصناعيني،  الغرب  أهل  نحن  ذلك،  من 
أنواعها  عىل  الالسلكية  واألجهزة  مكان،  كل  يف  الطاغي  فالباطون  الدولية. 
طوياًل،  املدينة  يف  أقام  الذي  الحرضي  لدى  توقظ  بعد(،  عن  تعمل  )التي 
املطهو  الربوكويل  إىل  وصوالً  للطبيعة،  ومحّب  صحي  هو  ما  لكّل  الشهية 
حكمة  هناك  كانت  لو  كام  )األولية(.  والفنون  العوائل  وشجرات  بالبخار، 
مثبتاً  متلك  االنتامء  إىل  الحاجة  فكأّن  ضمناً،  االجتامعي  والجسد  للجسد، 
للحرارة خفّياً. فنحن حني ال يعود باستطاعتنا أن نعرف من نحن، نصبح عىل 
خالٍف مع الجميع - وأوالً مع أنفسنا قبل كل يشء-. بالطريقة ذاتها، عند كل 
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قفزة نحو املستقبل، ترتقي درجة الرغبة بإيجاد الجدة أو ما نظنه جدتنا. 
خطوتان إىل األمام وخطوة إىل الخلف. ذهاب وإياب غريب عجيب، حيث 
ال يوجد دامئاً سبب يبعث عىل الضحك أو يستثريه، عندما نرى يف الشوبينغ 
مول )األسواق الكبرية( يف الخليج، أشباحاً تضع الرباقع، وتشرتي آخر صيحات 
الهواتف النقالة، يف الوقت الذي تتزود فيه قبائل من األمم الشابة املتقهقرة 

باألسلحة الكيميائية والنووية.
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أسواٌر وأبواب، الصعود
)4(

ما الفائدة من الحدود يف نهاية املطاف؟ االلتصاق، ومن أجل هذا، فإنها 
السور ميجد كل ما هو مائل، ويغطي هامة ما هو غري مريئ. كل  ترشئب. 
الصيني  املعبد  أّي  اPagoda؛  الباغود  مثل  للرفع».  «آلة  هو  مغلق  موقع 
القديم ذا الطبقات الخمس، أو مثل برج األسوار يف اليابان القدمية، أو مثل 
قبة األجراس أو برج الجرس يف فرنسا الغابرة، فرنسا القمح والجودر. ويتوّضح 
أنا «مسلمة عدم  الثابت الذي ميلك قّوة رافعة، عرب ما أدعوه  هذا العامل 
انقطاعاً  أن  أو يدل عىل  الكامل»، )مسّلمًة وليس نظرية(، فال يشء يربهن 
حاصاًل ما، قد غرّي جذرياً من القوى العميقة التي يخضع لها التجمع البرشي: 
«ال ميكن أن نقول عن مجموعة ما إنها مجموعة متممة استناداً إىل العنارص 

الخاّصة فقط بهذه املجموعة» )نظرية املجموعات يف الرياضيات (.
يتحول تجمع سّكاين  كّل مرة  إنه عند  القائلة  الفكرة  إذن  تأيت  أين  من 
ال شكل له إىل مدينة، أو نسيج من املدن إىل أّمة، يرتفع يف فضاء مسطح 
والعمود،  والسهم،  املسلة،  مثل  الراعي:  كعصا  اإلشارات  ومحدد عمود من 
من  عمود  املقّدس؟.  الجبل  أو  إيفل  وبرج  الحرية،  ومتثال  املركب،  ورأس 
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 :Tanuki تانويك  بحرية  أفق  يف  الواقع   Fuji فوجي  جبلكم  كمثل  اإلشارات 
مخروٌط فاتٌن، مضاٌد وطني لالكتئاب، نقطُة التقاء بني السامء واألرض، مصاٌن 
ومقّدس بطريقة ملموسة )وقد علمُت أن صعود جبل الفوجي كان إىل زمن 

قريب محرّماً عىل الجنس اللطيف(.
بيد أن النزاع املزعوم؛ اإلغالق يف مواجهة الفتح، ما يزال يسلينا ويسامرنا 
كمتفرجني، إذ هام يف الواقع يؤلفان زوجاً ال ينفصل إال بقدر ما ينفصل البارد 
عن الساخن، أو الضوء عن الظل، أو املذكر عن املؤنث، أو األرض عن السامء. 
فهذه األفكار العاّمة أو املبتذلة تسعد ذوي األذهان البسيطة الذين يفّضلون 
منغلقة»  أخالق  ضّد  منفتحة  «أخالق   Bergson(1) ببريغسون  االستشهاد 
أكرث من االستشهاد بـ مارسيل دوشان Marcel Duchamp(2) «باب مغلق 
ومفتوح». فاألمر بسيٌط، ويف الجملة، قابل لالستعامل، بيد أن األمر ذا البعد 
الواحد، خاطٌئ. إننا نهمل ما يلزمنا من فتحة نحو األعىل، يك نسّد ونسّور أرضاً 
بطريقة أفقية، كام نهمل ما يلزم من الـ «هناك» يك يتامسك الـ «هنا» ويأخذ 
يعطيها  إذ  أّسها،  الكاتدرائية، هو  أعىل  املنصوب يف  فالسهم  ويدوم.  قوامه 
الثبات، متاماً كام يعطي برج الرصد للبلدة ثباتها وصمودها. فالحقيقة القائلة 
)حقيقة يتعذر برهانها وال شك، لكن ميكن مالحظتها مبختلف املستويات( 
بأنه ال توجد أي مجموعة منظمة تقدر أن تكون متممة إال استناداً إىل عنارص 
هذه املجموعة فحسب، تقودنا إىل خلط النار باملاء. وتربُط ما هو مفارق 
مبا هو مالزم، وتربط االنعتاق باالنكفاء. فمجموعُة االنتامءات تتشكل دفعًة 

رئيسية:  مؤلفات  أربعة  نشر  فرنسي.  فيلسوف   )Henri Bergson. 1859- 1941( بيرغسون   هنري   -1
دراسة حول المعطيات المباشرة للوعي. المادة والذاكرة، التطور االبداعي، مصدرا األخالق والدين. حصل 
على جائزة نوبل لآلداب عام 1927. وتدرس مؤلفاته منذ كانون الثاني عام 2012 في العديد من المجاالت: 

السينما، اآلداب، الفلسفة وفيزيولوجيا األعصاب.

2- مارسيل دوشان )Marcel Duchamp 1887- 1968( فنان ورسام وأديب فرنسي حصل على الجنسية 
األميركية عام 1955. ويعد الفنان األكثر أهمية في القرن العشرين. وقد عّده أندريه بروتون «الرجل األكثر 
ذكاًء في القرن العشرين». ويعّد دوشان ملهماً للعديد من التيارات الفنية كالبوب آرت، والدادائية الحديثة 

وغيرها. 
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واحدًة حني تنغلق، وهي تنغلق حني ُتعّلق من «مسامر من نور»، كإلهتكم 
سكان  وشعار  أخوة»،  مساواة،  «حرية،  وشعارنا  آماترياسو،   (1)Amaterasu
عقده(2)  حجر  تجمع،  فلكّل  لله»...  خاضعة  واحدة  «أّمة  الشاملية  أمريكا 
وشاقوله. ومن املستحيل أن ينتصب ركاٌم ما، ليتحول إىل جامعٍة بعينها من 
دون اللجوء إىل عامٍل خارجي، يستدعي إىل متنه القديس والبطل: إنها عملية 
االقتصادي  يويل  وإذ  إىل شعب.  السكان  من  تحّول مجموعة  أن  شأنها  من 
السكان،  مبجموعة  أي  باألّول  علمياً  اهتامماً  السكان  وعامل  االجتامع  وعامل 
أكرث شيطانيًة وأكرث غرائبيًة  الثاين أي الشعب، يبدو شأناً  وهذا مفرح. فإن 
بالوقت ذاته: القضية قضية خرافات وأشكال، تلزمها أسطورة وخارطة، هي 
قضية أسالف وأعداء. فالشعب هو مجموعة من السكان لها حدود من جهة، 
الفرنسية  الجمهورية  تقولبت  عندما  ثانية.  جهة  من  روائيون  وقصاصون 
املعّلقة  والسلموين،  املسدس  الهنديس  الشكل  ذات  فرنسا  وأضحت  الثالثة، 
العصور»(3)  بكتابني:«أسطورة  ُأتخمت  املدارس،  يف  الجدارية  الخرائط  عىل 

و«طفالن يجوبان فرنسا»(4).
«نية  كل  من  يحرمه  الذي  الهش،  األورويب  لالتحاد  امليثيولوجي  البؤس 
باملشاركة» )بالالتينيةaffectio societatis(، ناجٌم يف نهاية املطاف، عن أن 
االتحاد ال يجرؤ أن يعرف، بل وأكرث من هذا، أن يعلن أنه يعرف أين تبدأ 
حدوده وأين تنتهي. فالن ما أو أّمة ما أو فيدرالية ما من الدول- القومية، 

1- آماتيراسو Amaterasu. هي آلهة الشمس. ووفقاً لألسطورة فهي جدة كل األباطرة اليابانيين. ويظهر 
رسمها على العلم الياباني بشكل قرص الشمس.

2- مصطلح من هندسة العمارة.

3- أسطورة العصور هو ديوان للشاعر واألديب الفرنسي فيكتور هوغو. وينظر إلى هذا الديوان باعتباره 
الوحيدة  الحديثة  الملحمة  باعتبارها  بودلير  شارل  وصفها  وقد  الفرنسية،  الوحيدة  الحقيقية  الملحمة 

الممكنة. 

4- رحلة طفلين حول فرنسا كتاب قراءة مدرسي ألوغستين فوييه. يتميز الكتاب بطابعه الوطني ويهدف 
إلى تأهيل الناشئة من نواٍح عديدة: التربية المدنية جغرافيا تاريخ العلوم واألخالق. كما يهدف إلى حث 

الناشئة الستعادة منطقتي األلزاس واللورين. 
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لن  القوانني(،  إىل  )إشارة  «فوق»  هو  مبا  لنفسه  يعرتف  أن  يفوته  منها  أّياً 
يستطيع االضطالع مبا هو «خارجه». فهو ال يطيق حّتى فكرة تقول بوجود 
«خارج» وينكر إذن «داخله». فالذي يريد أن يبّز نفسه ويتفوق عىل ذاته، 
يبدأ من نقطة وضع الحدود لنفسه. وقد فات أوروبا أن تتخذ لنفسها شكاًل: 
وإذ مل تتجسد يف شكٍل محدٍد، فقد انتهى بها املطاف إىل أن أسلمت روحها. 
لكن ليس هذا إال الفصل األول: فالقداُس مل ُيتَل، ومل تقم الجنازة بعد. ومن 

املحتمل أن يكون القرن الثاين والعرشون أفضل.
للحدود هذه الفضيلة، التي ليست جاملية فقط،: أن «تبهر الطريق» أو 
«تسحر الناس يف الطريق»، فالحدود تضع وسطاً ما، تافهاً وال قيمة له غالباً، 
تحت الضغط والتوتر. ال يشء ميكن عمله إن مل يكن مثة رعشة أو حامسة يف 
نهاية الطريق، كمثل جزيرة سيتري Cythère يف األوديسية(1) يف أفق رصيف 
اإلبحار. هناك حيث الطريق املجّوف املقعر، يتغلغل يف منطقة كثيفة الحراج 
هة»(2) يف رأس كّل الباحثني عن  يبتهج العامل مجدداً.. من هنا مثة «حواف موجِّ
الذهب. فـ «جّواب التخوم»(3)، مّساح الخطوات، صديق الغسق )من مل يعد 
ظاًل، وال طريدة كام يقول بروتونBreton(4)(، ال ميكن إال أن يحوز استشعاراً 
متآلفاً  يكون  معها،  واملتآلف  للتخوم  املؤاخي  فاملرء  وخارق.  خلبّي  هو  ملا 

1- سيتير Cythèreجزيرة يونانية في بحر إيجة. تقول األسطورة إنه حين قررت غايا معاقبة زوجها على 

األذى الذي سببه لها، دعت أوالدها وطلبت منهم قتله. فأخذ ابنها كرونوس منجال من أحشائها وقتل والده 
بقطع أعضائه التناسلية، التي سقطت في البحر ونتجت عنها الجزيرة الصغيرة سيتير. وحين المست قطرات 

الدم البحر، ولدت اآللهة أفروديت. ويذكر المؤرخ هيرودوت وجود معبد باسمها في الجزيرة.

خارجي  محرض  بفعل  النباتات  بتوجه  خاص  علمي  مصطلح  الكلمة  وهذه   Tropismes «تروبيزم»   -2
كالضوء. استعملته الكاتبة الفرنسية ناتالي ساروت خارج معناه القاموسي وأوضحت الكاتبة قصدها من 

هذه التسمية بأنها تلك الحركات العصية على أي وصف.

3-جواب التخوم مؤلف لكينيث وايت Kenneth White شاعر ومفكر معاصر )1936( يعيش في فرنسا 
منذ الثمانينات

4- أندريه بروتون André Breton )1896-1966( كاتب فرنسي وشاعر ومنظر السريالية، ويعد من أهّم 
شخصيات القرن العشرين.. 
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أيضاً مع الكأس املقدسة(1)، والحقول املغناطيسية. فقد فتح الرسياليون عرب 
خط الحدود وتنسم األخبار، نوافذ بيت ديكارت )أي أطاحوا العقالنية(. ومل 
يكن هذا األمر إال وثيق الصلة بالجغرافيا - السياسّية ملا هو خارق للطبيعة، 
بقطع النظر عن كّل إكلريوسية(2). إذ غالباً ما تقع تجليات العذراء وظهوراتها، 
عند الحدود )حدث هذا مؤخراً يف مدينة ميدجوغورجيه Medjugorje، يف 
بني  أو  الدول  حدود  بني  الظهورات  هذه  أكانت  سواٌء  والهرسك(،  البوسنة 
واقعيني:  ولنكن  باألرض  ملتصقني  فلنبَق  لبنان.  يف  كام  الطوائف  حدود 
الجنّيات نفسها هي وقائع أيضاً. ولنالحظ الصلة بني اإلرشاق والسجن. إذ يف 
حال مل يكن من مقٍت وكراهٍة للمدارس القدمية واملياتم واإلصالحّيات )سوء 
متسامحة،  وبعني  نرى  أن  فكرة  لداعبتنا  األنواع(،  بشتى  وتعنيف  معاملة 
زنازين الروايات السوداء، ورائحة العفونة يف املهاجع كذلك. فتالميذ القسم 
الداخيل يف املدرسة )املدارس الداخلية(، لهم طاقٌة عىل التخييل أكرث إشعاعاً 
الرواية والجغرافية  البارع يف  ذّكرنا جوليان غراك،  التالميذ خارجاً. وقد  من 
عالمات  أتت  أين  ومن  املجنحة،  أحذيتنا  خرجت  أين  من  سواء،  حّد  عىل 
السلوك السيئ للتالميذ الذين كانت بالنسبة لهم «الحياة الحقيقية، خارجاً»، 
ذّكرنا من أين خرجت وأتت، من أّي انزواء «مرتعد وفّظ»، ومن أّي مدرسة 
األمر  املمتلئ حزناً».  «الطفل  ذاك  الزمن  غابر  - حضنت يف  مقيتة  داخلية 
ينطبق كذلك عىل سجن الباستيلBastille، الذي قّدم أجنحًة، لرجل سمنٍي، 
املسّيج،  املمنوعة  الكتب  لجحيم  أجنحًة  قّدم  املاركيز دوساد، كام  إال  ليس 

1- في الميثولوجيا المسيحية، الكأس المقدسة كانت طبقاً أو لوحاً أو كوباً استخدمها يسوع في العشاء 
األخير، يقال إن الكأس ذات قدرة إعجازية. العالقة بين أسطورة الكأس المقدسة ويوسف الرامي جاءت 
عن طريق رواية روبرت دي بورون Joseph d’Arimathie )يوسف الرامي؛ في أواخر القرن الثاني عشر( 
التي حصل فيها يوسف على الكأس عند ظهور ليسوع، وأرسله إلى أتباعه في بريطانيا العظمى. وعلى هذا 
األسلوب، تكمل الرواية أن يوسف جمع دم المسيح به، وأبقاه تحت خط حراسة في بريطانيا. األسطورة 

تجمع بين الميثولوجيا المسيحية والميثولوجيا الكلتية؛ باإلضافة إلى وجود قوى خاصة فيها. 

العامة  الحياة  على  اإلكليروس  وأفكار  الدينية  األفكار  بسيطرة  يقول  إيديولوجي  تموضع  اإلكليروسية   -2
والحياة السياسية.
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 (1) Georgesوهو ما أوحى ألمني مكتبة أورليان البلدية؛ العفيف جورج باتاي
Bataille، فسقاً وفجوراً ملوكيني. 

ليس غري العشاق املولعني، والعلامء املتزمتني، من تشّدهم األسوار نحو 
األعىل صوَب األعايل. فاألسوار تستثري أيضاً، الذكاء األكرث ابتذاالً وعاّميًة، أي 
ذكاءنا. والدليل، أنه يف فرنسا ُألغيت - مثلام تفرض املوضة الحالية - مسابقات 
الثقافة العاّمة الكتابية، الخاّصة باملوظفني الراغبني بااللتحاق بالجسم اإلداري 
للدولة لصالح اللغة اإلنجليزية اليومية البسيطة، واملحاسبة. ُألغيت فيها كّلها 
خال تلك الخاّصة مبسابقة االلتحاق بالجامرك. فللجمركيني اإلذن يف اخرتاق 
عىل  املمنوعة  األمور  من  وهام  الجنح،  ارتكاب  عىل  الحّث  ويف  العصابات، 
من  كثرياً  تتطلب  الحدود،  الدوريات عىل  ألّن مهمة  ذلك  العادية.  الرشطة 
الحنكة، والوعي. فنحن نجد أكرث الناس فهلوية وشطارة، عند نقاط االتصال 

والتجاور. 
اختمر: طنجة،  الثقيل وقد  العجني  يرتفع  ترتفع كام  الحدودية،  فاملدن 
مدٌن  واسطنبول.  اإلسكندرّية   ،Salonique سالونيك   ،Trieste ترييستا 
تستقبل املبدعني واملغامرين، ومروجي املخدرات واألفكار، ومرسعي تدفق 
األموال. وتكون مؤهالت رجل الجامرك كاآليت: إنه مّزاح مهرج، متهرب كسول، 
Hinter-  مبتِكر، أكرث يقظة من الخاملني يف املناطق النائية، أو لـ هينرت الند
land(2). وعلينا نحن جميعاً، نحن املتربمني ديناً تجاهه. كيف ستكون حال 

اللغة الفرنسية اليوم من دون قراصنة ما وراء البحار؟ األمر سّيان بالنسبة 
تدين  لكنها  خاملًة،  راكدًة  اللغات  تكون  للغات:  بالنسبة  كام  للحضارات 

1- جورج باتاي Georges Bataille. )1897-1962(، كاتب فرنسي متعدد المواهب، وتنفتح مؤلفاته على 
مختلف الحقول: األدب، األنثروبولوجيا، الفلسفة، االقتصاد، علم االجتماع وتاريخ الفن. ويرتبط مصطلحان 

باسمه: اإلباحية والخروج عن األعراف والتقاليد. 

2- بلد خلفي أو هينتر الند hinterland هي منطقة قارية تتموضع وراء شاطئ أو نهر بطريقة متعارضة 
مع خط الساحل،وتعني في علم الجغرافيا منطقة تأثير وجذب اقتصاديين للمرفأ. لفظ الهينتر الند مشتق 

من األلمانية ومستعمل في اإلنجليزية وفي اللغة الفرنسية. 
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بطفراتها إىل أطراف لغات أخرى، وإىل التغريات الناجمة عن االحتكاك غّب 
التي ُعّدت أجنبيًة حتذاك. األكرث غباًء يف  اللغات األخرى، تلك  لقائها بتلك 
إذ إن  الجوهر والظاهر؟.  املركز واألطراف؟ بني  ذلك، هو خلق تعارض بني 
(1)Fran-  حميميتنا تتعرى تتبدى من خالل األدمة. يقول فرانسوا داغونييه

اليوم:  الفرنسيني  املوسوعيني  بني  غزارة  األكرث  الكاتب   ،çois Dagognet
«الجلد هو الجهاز األكرث داخليًة: فكّل يشء يرتك أثره فيه، والعكس صحيح». 
وباعتبار أن داخل الجلد ليس إال خارجه املثيل أو املامثل، كام أن خارج الجلد 
ليس إال داخله املثار املهيج، فإن جلد الكائن يضع أرساره يف الواجهة. فلنصِغ 
إىل أخصايئ الجلد جان بول ايسكاند (2): «الجلد ليس غالف الجسد فحسب، 
بل هو أيضاً مرآته وملّخص عنه». فال يشء ُيظهر بشكٍل أفضل، النوايا السيئة 
ملجتمع ما، بقدر ما تفعل مراكزه املتقّدمة. من أجل بلوغ أقىص األعامق، 
عليكم باالبتعاد عن العاصمة، وأخِذ الدروب املتعرجة التي تتيح املراقبة. لقد 
اتبعُت هذه القاعدة بنفيس يف األرض املقّدسة، وال أظنني أصبت بالعمى أو 
واملسلمون  األصليون،  واليهود  األصليون،  املسيحيون  يوجد  هناك،  انبهرت. 
األصليون. أّما القابعون يف الخلف، فليسوا كام يقال، إال تقليداً شاحباً باهتاً، 
الحقن  ملخاطر  تعرضاً  أكرث  كانوا  وكلام  مفرط.  بشكل  محميون  ألنهم  ذلك 
املراكز  كانت  كلام  األعداء،  لإلخوة-  مجاورتهم  بسبب  والبلبلة،  املتواصل 
األمامية لكل فريق منهم، تحشد دفاعاتها واألجسام املضاّدة أكرث، متاماً كام 

القطة إذ تنشب مخالبها.
عىل  ونضيع  نهيم  أن  من  أكرث  الحدود  يف  نفكر  أن  أيضاً،  املفيد  ومن 

1- ولد داغونييه Dagognet.عام 1924 ألسرة متواضعة. عرف داغونيه مسيرة مدرسية غير عادية إذ حصل 
على الشهادة االبتدائية وتوقف عن الذهاب على المدرسة. وحصل على إجازتين جامعيتين في الفلسفة 
وفي العلوم. يمتلك داغونيه معرفة دقيقة واصطفائية في مجاالت عديدة منها الكيمياء والطب النفسي 

العصبي، والجيولوجيا، وقد دعا إلى التفكير فسلفياً في مناهج هذه العلوم.

2-. جان بول إيسكاند Jean Paul Escande طبيب فرنسي ولد عام 1939، مجادل ومناظر معروف بمواهبه 
في التبسيط، ألف حوالي خمسة عشر مؤلفاً.
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التخوم: فكل زاوية جديدة من املعرفة تنبثق من هوامش سابقة لها، ويتّم 
ذلك عرب ضبط عدسات الحدود املرتوكة يف ما هو غائم ومبهم. سواٌء أتعلق 
األمر بعلوم صلبة أم بعلوم مرنة، فإن املعرفة تتقّدم يف ما هو كائن بينهام 
)أي املشرتك بينهام(. مثل تلك الضواحي الخطرة، املتصلة باملدينة التي تكون 
 :Marcel Mauss(1) مفيدة بقدر ما هي سيئة السمعة. يقول مارسيل ماوس
«حني يحرز علٌم ما من العلوم الطبيعية تقّدماً، فإن ذلك ال يكون إال يف اتجاه 
يقع  املجهول  ذاك  أّن  بيد  دامئاً».  مجهول  هو  ما  وباتجاه  ملموس،  هو  ما 
مثلام يقول  العلامء بعضهم بعضاً  العلوم، هناك حيث «يلتهم»  عىل تخوم 
غوتهGeothe، )أقول «يلتهم»، بيد أن غوته مل يكن مهّذباً إىل هذا الحّد يف 
تعبريه(. وبصورة عاّمة، تكمن املسائل امللّحة يف هذه املجاالت غري املوزعة 
البور تحمل من جانٍب آخر  العلوم. بيد أّن هذه األرايض  بشكل عادل بني 
ميزًة. ففي العلوم الطبيعية الراهنة، نجد دامئاً الفتًة بشعًة. إذ مثة دامئاً تلك 
لحظة حني ال تكون املعرفة ببعض الوقائع قد اخُترصت وتبلورت إىل مفاهيم 
بعد، وحني مل يتّم بعد جمع هذه الوقائع ضمن مجموعات بشكٍل عضوي، 
الجهل: «متفرقات». فهنا متاماً  الوقائع هذا، الفتُة  ُتنصب عىل ركام  عندها 
يجب االستقصاء والحفر. إذ إننا متأكدون بأنه هنا تكمن الحقائق التي يجب 

إيجادها».
ال تنتظروا مني كباحٍث يف اإلعالم )إعالمي( أن أخالف قول معّلم ليفي 
شرتاوس  ليفي  نصب  فقد  ماوس.  مارسيل  أي   ،Lévi-Strauss(2)شرتاوس
املفّضل  مجاله  هي  «متفرقات»  والـ  الجانبية،  الطرق  يف  خيمته  بنفسه 
االجتامع،  علم  بني  القامئة  البور  األرايض  يستكشف  فهو  املصطفى.  وحقله 

1- مارسيل ماوس Marcel Mauss )1872-1950( يعتبر أبا علم االنثروبولوجيا الفرنسي.

اإلثنيات  في  وعالم  أنتروبولوجيا  عالم   )2009-Claude Lévi-Strauss )1908 شتراوس  ليفي  كلود   -2
فرنسي، كان له تأثير حاسم على العلوم اإلنسانية في النصف الثاني من القرن العشرين، وهو أحد أهم 

مؤسسي الفكر البنيوي. أستاذ برتبة الشرف في الكوليج دو فرانس وعضو في األكاديمية الفرنسية. 



57

وتاريخ األفكار، وتاريخ التقنيات، تلك «األرايض» التي تنظر شزراً إىل متسكع 
الضواحي هذا، وهو مييش بخٍط متعرٍج بني السطور. وتنظر بالطريقة ذاتها 
إىل )ماوس( عامل االجتامع املبتذل يف سنوات الـ 1900، الذي كان يقفز بني 
من  املتحدرات  الفتيات  لدى  للدوطة  دراسته  إبان  واألخالق،  التاريخ  علم 
الطبقات النبيلة. وأن ننقل اهتاممنا إىل « أدوات الروحانية»، بعد مرور قرٍن 
عىل ذلك، فهذا يعني أن نغرّب أنفسنا ونضعها يف بني بينني محتقٍر. إذ إننا 
نهدف يف الواقع، أن نجعل من الـ «منطقة املقّنعة» التي سلمت حّتى اآلن 
من رشقات األكادميية، «منطقًة ممهدًة» ومحتفى بها. كيف يتّم ذلك؟ يتّم 
من خالل التفتيش يف حاويات العلوم االجتامعية املعتمدة، عرب تفحص عن 
واملغسلة  الراعي،  وعصا  )الربشام(،  الذبيحة  خبز  لـ:  سواء  حّد  وعىل  كثب 
والنقطة  والورق،  والدراجة،  والطريق،  بعد،  عن  التحّكم  وجهاز  والسيارة، 
املضيئة )بيكسل( إلخ.... أي تفحّص كّل ما ال أهمية له بالنسبة لالختصاصات 
املعرتف جداً بها، وعىل أعىل املستويات اختصاصات من مثل؛ علم الالهوت، 
التي تخّدرها  علم االجتامع، وعلم الداللة )السيميائية(- تلك االختصاصات 

مسمياتها الرفيعة.
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قانون الفصل
)5(

املقهى،  طاولة  صباح، عىل  كّل  نسمع  كذا  مثة حدود»،  يعد  مل  «اليوم 
فلسفة. وسيتعرّف  أفضل  توجد  باريس حيث  البار، هناك يف  وعىل طاولة 
فويريباخ Feuerbach(1)، مريب ماركس العظيم، يف املقهى عىل أبنائه مريديه 
الصغار. ففي الواقع مل تعد مثة حدود، فال حدود الرتفاع الرواتب والدخل، 
فإن  كذا  الصفقاء.  الرؤساء  لخّفة  أو  الوقحات،  السيدات  لتفاهة  وال حدود 
فحش هذا العرص ال ينشأ عن الفائض بل عن الخسارة يف الحدود. مل يعد من 
حدود لـ ألنه مل يعد من حدود بني: بني الشؤون العاّمة واملصالح الخاّصة، بني 
املواطن والفرد، بني النحن واألنا، بني الكائن واملظهر، بني املرصف والكازينو، 
واملصالح  واملعتقدات  جهة،  من  املدرسة  بني  التجاري،  واإلعالن  الخرب  بني 
املالبس  غرفة  بني  )اللويب(،  الضغط  وجامعات  الدولة  بني  أخرى.  جهة  من 

1- لودفيغ فوييرباخ Ludwig Feuerbach  )1804 - 1872(  ألماني كان تلميذا لهيغل ثم ناقداً أو منتقداً 
له وهو على رأس التيار المادي أو الهيغلية اليسارية التي تضم كذلك ماركس وأنغلز. من مؤلفاته المرء هو 

ما يأكل، غموض القربان. أفكار حول الموت والخلود. تاريخ الفلسفة الحديثة، جوهر المسيحية وغيرها.
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)املشالح( و)أرض امللعب( العشب. بني غرفة نوم رئيس الجمهورية ومكتبه. 
يف  الخلط  عن  تنجم  خطرة  وعالقات  املصالح،  عىل  نزاٌع  ذلك.  عىل  وقس 
املجاالت. حمل مبدأ العلامنية اساًم: الفصل. أّما قانون املنتدى العام فحمل 
إّبان  أيار/مايو 1968،  اسمه هذا يف  اتخّذ  وقد  املنزل.  الخصوصية يف  اسم: 
نشوة ضجيج جذابة. لكنه يغرق اليوم يف حّمى األعامل التجارية ويف النزعة 
تريم اإلله  مناشدة  وقت  املناسب،  الوقت  هو  اآلن  التافهتني.  االستعراضية 
Terme، ووقت إقامة معامل الحدود وإعادة طالء الخطوط الصفراء. وإال فإننا 
لن نكون بعيدين من «نهاية العامل» تلك التي أعلنها فييورباخ مؤّلف كتاب 
«جوهر املسيحية» - عىل األقل، بعيدين من هذا العامل ذي الوجوه املتعددة، 
العامل الذي مل تكن إمرباطورية األرقام والصورة قد هّذبته وشّكلته بعد، إذ 

كانت له أشكاٌل يجب احرتامها.
كان  املقصود  ألّن  له.  شكل  ال  ما  يف  التخبط  إىل  اليوم   - أّدى  ما  هذا 
بلوغ الحقائق مبارشًة من دون ُمهٍل وكيفام اتفق. والهدف املراد من ذلك، 
هو تلقائية من دون عقد، لكن هذا، ينّم عن االصطناع. فغياب املداعبات 
ييسء إىل اللذة، مثلام العيب يف اإلجراءات ييسء إىل العدالة الحّقة. ال حراس 
الربيد  الكآبة؛  إنه ألمٌر ال يبعث إال عىل  املحال.  أمام  األبنية، وال عتبات  يف 
الجنس من دون عبارات غزلية، وجبات  اإللكرتوين من دون صيغ تهذيب، 
املاكدونالدز من دون املقبالت. تكمن السعادة يف الـ ما قبل، فليكن ذلك، 

لكنها ليست يف القفر.
صنابري  بذلك  فتحوا  متّيزاً،  العظمة  اعتربوا  الذين  االجتامع  علامء  كبار 
ثقايف.  استثناء  كّل  ويزعجها  حاجز،  كّل  «يغضبها»  التي  والتمويل،  النقود 
من  ننتظرّن  فال  املضاّدة.  السلطات  عن  تدافع  هي  سيئة:  سمعة  للحدود 
السلطات القامئة، التي هي يف موضع القّوة، أن تقوم بالرتويج للحدود. وال 
تتهرّب  التي  تلك  مثل:  )املتجاوزة(  للحدود  املخرتقة  املجموعات  تلك  من 
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كرة  ونجوم  الرثية،  والطبقة   ،jet-set(1)سيت الجت  وأعضاء  الرضائب،  من 
القدم، واملتاجرون باليد العاملة، واملحارضون بخمسني ألف دوالر، والرشكات 
املتعددة الجنسية التي تعتمد أسعار التحويالت، أن تعلن جميعاً عن حّبها 
ملا يقف حاجزاً أمامها وحيالها. ففي رتابة ما هو قابل للبيع )السعر الرجراج( 
يزداد التوق إىل ما هو غري قابل للقياس )الال محدود(، وإىل ما هو غري قابل 
للمقارنة، وإىل ما هو مقاوم عيص عىل اإلذعان. وليك نستطيع مجدداً التمييز 
بني ما هو حقيقي وما هو مزيف، يكمن هنا إذن، درع املتواضعني، الذين 
يتصدون ملا هو ضد ما هو فائق الرسعة، وما يتعّذر اإلمساك به وإدراكه وما 
هو كيّل الوجود. فالفئة املجرّدة من امللكية، هي التي لها مصلحة يف وضع 
الحدود وإقامتها بطريقة باترة واضحة. فكل ما ميلكه هؤالء املحرومون هو 
األرض، والحدود هي مصدر دخلهم الرئييس )فكلام كان البلد فقرياً، كان أكرث 
اعتامداً عىل الرضائب الجمركية(. تحقق الحدود مساواًة )نوعاً ما( بني القوى 
الفقراء  أّما  البرص؛  وبلمح  يشاؤون  األغنياء حيثام  يذهب  إذ  املتكافئة.  غري 
باملخزون  يتحكمون  الذين  أّما  النفس.  وبشّق  يقدرون  حيثام  فيذهبون 
)رؤوس نووية، ذهب، عمالت، ومعارف وبراءات اخرتاع( فإنهم يالعبون املّد 
والفيض، ليصبحوا أكرث غنى أيضاً. بينام يكون الذين ال ميلكون أي مخزون، 
أداَة لعب املّد والفيض. فالقوي هو إنسان انسيايب. أما الضعيف فليس له إال 
مهده: ديٌن حصني، متاهٌة ال ميكن احتاللها، حقول رز، جبال، دلتا. حروب 
غري متكافئة. يكره القناص األسوار: أما الطريدة فتحبها. القوي يسيطر عىل 
لدى  ليس  قوته.  تقدير  يف  املبالغة  إىل  آخر  جانب  من  يقوده  مام  الفضاء 
هليكوبرت  و«اإلرهابيني» حوامات   guérilleros العصابات  ورجال  املقاومني 

1- ظهر مصطلح الجت سيت jet set أو المجتمع جت في الخمسينيات من القرن المنصرم ويدل على 
أماكن  في  الحفالت  إقامة  تكون  حيث  االرستقراطيين(،  المليارات،  )أصحاب  المجتمع  في  النخبة  طبقة 
في  الجت سيت مرجعاً  إلخ(ويعد تعبير  نواد خاّصة..  الرئيس )مطاعم راقية،  خاّصة هي مدار اهتمامها 
يملكون  الذين  هؤالء  هم  سيت  الجيت  فأعضاء  االمتيازات:  أصحاب  طبقة  فكرة  عن  الشعبي  المتخيل 

الوسائل المادية للتمتع بملذات الحياة من دون أن يعملوا، خالفاً للشعب ولطبقة البروليتاريا.
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حليفتهم،    ليست  والسامء  للمراقبة.  أقامر  وال  طيار،  دون  من  طائرات  وال 
بل ما تحت األرض. يتآخون مع األنفاق والجحور، والدهاليز تحت األرض، 

أحسنت أيها الخلد الُهامم!.
ننخدع  أال  علينا  لكن  واملغارة؟،  الجحر  غري  آخر غداً  نأمل مبسكن  هل 
بكل ما ستحمله لنا العوملة يف ما يتعّلق بالبلقنة. وبكل ما ستحّرره القنبلة 
«الشتاتية» )قنبلة الشتات( هنا وهناك من طاقة تشّع من الهوّية. فيٌض من 
ثوب  لكن  بها.  مّرحٌب  أموٌر  كّلها  األعراق،  واختالط  للبرش،  انتقال  الهجرة، 
لها عىل حّد سواء.  وتهجيناً  األعراق  بني  مواجهًة  ميّثل  العاملي هذا،  املهّرج 
الغنية  البلدان  لدى  األجنبي  كراهية  رهاب  يوقظ  املهاجرين  فيض  إن  إذ 
خنادقهم  البؤس  منفيو  يحفر  املكتظة،  الكربى  املدن  ويف  تستقبلهم.  التي 
الصدام  «حال  بأن  املدينة»  «شكل  كتابه  يف  غراك  جوليان  يذّكر  الخاّصة. 
يستثري حساسية  الحضاري  فاالحتكاك  العالقات».  يكهرب  واملستمّر  املسترت 
العامل املعومل، حيث  الدينيون هم مرىض جلد  الجلد )األكزميا(. واألصوليون 
يغدو  بحيث  املحدود،  غري  الفضاء  يتحّد  «حني  وتحتك.  الثقافات  تتالمس 
كّله منطقًة حدوديًة، فإن العامل برّمته يغدو منطقة رسيعة االستثارة». فكّل 
اصطدام هو رصخة غضب، وكّل سوء تفاهم هو رغبة بالغلبة. بسبب كلمة 
زائدة عن حّدها نتصارع، ونرتصد ونهني بعضنا بعضاً، ونستشيط غضباً. ُتّولد 
فورياً  شعوراً  الفوري،  بالتواصل  تحتدم  التي  الصغرية،  االختالفات  نرجسيُة 
باالضطهاد. مراقبة مفردات اللغة، واالنتباه إىل أقل حركة، والحكم عىل النوايا 
بني الجامعات - ترتك كّلها أثراً مّراً لعوملة غري قابلة لالمتزاج. سيقال إن هذه 
مسألة قدمية. كانت سرتاسبورغ عىل الدوام أكرث تزّمتاً من باريس، والقدس 
أكرث يهودية من تل أبيب!. والهور أكرث أصوليًة من كراتيش، وبومباي أكرث 
هندوسية من دلهي. ذلك أن الظهور عىل حّد الحافة يستحّث الرشى )الطفح 
الجلدي(. نكون واهمني حني ننظر إىل الحضارات باعتبارها بركاً كبرية، تتسطح 
من املركز وحّتى األطراف وصوالً إىل حدودها الكئيبة، وتتدرج من األكرث تلوناً 
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التعرجات يف املستوى:  وحّتى األكرث شحوباً. وعىل العكس من ذلك، تكون 
ففي مزيج أكرث بركانيًة وأكرث غلياناً عىل حّد سواء، تنهض أحواض الحضارات 
الحضارات  تلك  تتأزم  فهل  الدستية(1).  مثل  تنهض  وبعضها  النوافري،  مثل 
الواقعة بني بني؟. يجب عىل «األرسة الدولية» )أو عىل املسؤولني( أن تضع 
أصحاب القبعات الزرق، عند نقط االتصال بالطبقات اإلنسانية، قدر ما تكون 
خطواتها املامثلة فالتًة من سيطرة سلطة الدول املركزية. ويتّم ذلك من خالل 
وضع الحدود لإلمرباطوريات، ومعاقبة حروبهم البلهاء، والوقاية من امتعاض 

الواقعني تحت االحتالل، واملهانني.
برنامج واسع عريض يف اإلفساد واملفسدين.

يظن البورجوازي الصغري نفسه متحرراً حني تكّف الظروف السائدة عن 
التمييز بني الطبقات، بني الجنسني، بني العمل واملنَتج. بني األسود واألحمر، 
بني الخرب واالتصاالت، بني املال والتأنق، بني املرسح والصالة، بني اليشء وما 
يعلن عنه. يولد امللل أصاًل يف الفوىض والتشوش. فقد اختفى اآلخر، واختفت 
معه عصا السلبية. إنها لرنجسيٌة معممة. وال أشّك يف أننا نخترص الدفاع عن 
الحدود، إىل محض مديح الربقيل(2) قبالة القربينة(3)، أو مديح خط ماجينو (4) 
Maginot حيال دبابات البانزر panzers(5) األملانية. قيل يل إّن محرك البحث 

1- الدستية: منخفض يشبه الدست متولد عادة من انفجار بركاني.

2- قوس قديمة لقذف السهام والكرات والحجارة.

الخامس  القرنين  بين  استخدم  الفوهة  ـُعبأ من  ي ناري مبكر  )باإلنجليزية Arquebus( سالح  القربينة   -3
 )Musket( ـّز عن سابقها المدافع اليدوية بأن لها فتيال. كخليفتها المسكيت عشر إلى السابع عشر. تتمي
هي سالح ناري أملس الماسورة، إال أنها أخف وأسهل في الحمل ويتراوح عيارها بين 15 - 18 مم. تعتبر 
سلف البندقية وغيرها من األسلحة النارية بعيدة المدى. الكاليفر هي نسخة محسنة من القربينة أنتجت 

أوائل القرن السادس عشر .

4- خط ماجينو ligne Maginot. هو خط تحصين ودفاع أقامته لجنة تنظيم المناطق المحصنة. وقد بنته 
فرنسا على طول حدودها خالل سنوات -1920 1930 وقد أخذ اسمه عن وزير الحرب آنذاك أندريه ماجينو. 

وعادة ما يستعمل للداللة على خط الدفاع بين فرنسا وألمانيا.

5- البانزرPanzer. مدرعة مصفحة ألمانية شهيرة استعملت في الحرب العالمية الثانية.
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غوغل، وإن معهد باستور لألبحاث الطبّية، ومجموع الخرباء بني الحكومات، 
الذين يدرسون تطور املناخ - من دون أن ننىس، لكن ألسباب مختلفة جداً- 
استوديوهات هوليوود، جميعها تنمذج وُتحسب فوق خط األفق. أفال تعلمون 
يا سيدي أن «الرثوات الثقافية» غري املادية، تسقط علينا من السامء من دون 
أوراق ثبوتية، ومن دون سيلولوييد(1) وال رشائط ممغنطة؟ فلنعرتف بـ: أن 
الولع الشديد باألجهزة الحديثة والغايا (2)، تعطي ملمح البداهة، لعقيدة الال 
- حدوديني )الذين يرفضون الحدود(، تلك البداهة التي من دونها ملا متكنوا 
مالئكة  من  الحضانة  بدار  املغتبطني  لهؤالء  والعقول»  «قلوب  الـ  غزو  من 
امللُف األسود للحدود منترشاً يف كل مكان )كشعار:  صغار وسّذج. إذا كان 
«القومية، هي الحرب!»( فإن الال حدودية اإلنسانية، تربع بدورها يف تبييض 
)التشويشية(3)(  االرتباكية  حدودية،  الال  حّولت  أنها  ذلك  عىل  زد  جرامئها. 
إىل معتقد أخروي )عقيدة الخالص- االعتقاد باملسيح، بعودة املسيح(. وقد 
ألبست الثورة ثوب ثورة مضادة. فلرند إليها خبثها يف الحرب الكالمية، مع 
قبضة أو من «ّية = ياء النسبة» )العكس الصحيح أو الوجه اآلخر الصحيح 
لهذه السيادية، اليعقوبية، الثقافية، النسبية، وإىل ما ذلك من صفاقة أخرى 

يضفيها هو بذاته عىل هؤالء الذين مينعون تقليدهم ومحاكاتهم.
إىل األمام أيها الكساىل ! ماذا تعني الال حدودية؟ 

global market-  - اقتصادية: وتكون من خالل اعتامد السوق العاملية
place، و«إدخال» اقتصاد املقاييس والنوعيات، و«إضفاء هالة القلب الطيب 
والبضائع،  األموال  لرؤوس  والعبور  النقل  حرية  املصائر» عىل  يف  واملشاركة 
التي ويا للغرابة، ُيفرتض فيها إقصاء «بضائع» العنف أيضاً. فإن هذه النزعة 

1- مادة صلبة شفافة، قوامها السللوز والكافور، تصنع منها األفالم واألمشاط إلخ.

2- في الميثلوجيا اإلغريقية غايا Gaïa هي اآللهة األم. هي الجدة األمومية لألعراق المقدسة وابنة عديد 
من المخلوقات. 

3- حالة ذهنية تؤدي إلى تشويش األفكار بحيث يصعب القيام بتحليل موضوعي للوقائع.
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ُتقّنع الرشكات املتعددة الجنسيات وتعطيها صورة األخويات. وتوجه ركلًة إىل 
السيايس الخاضع للقيد االنتخايب الذي تفرضه عليه «منطقته». فهي تكفل 
الطبيعية  النتيجة  هو  قناٍع  وضع  عرب  «الدولة»،  قرارات  من  ميكن  ما  أقّل 
لذلك: مافيا أكرث. وتعطي بريقاً من الكرم لقانون حكم القوي عىل الضعيف 
العقارية  املخالفات  والشفقة  الرحمة  مبعطف  وتغطي  الغاب(،  )رشيعة 
والخصخصة. فمجتمعاتنا مجتمعات األوف شورoff shore(1)، يحملها املال 
املتنقل، والكتابة الرقمية، وعاملية البتbit )وحدات القياس الحاسويب( وهو 
ما يلّذ لها وتستسيغه. وهو أيضاً ما يضمن ويؤمن وجود الداعمني املمولني

Sponsers، ووصول األعامل الخريية إىل األوج.
- تقنية: أداة معيارية ال خط طول لها وال خط عرض. وسيكون لنموذجي 
Uni-  األخري عمٌر قصرٌي لكنه سينوجد يف كل مكان بلمح البرص. املعياري الـ

codeأحادي الشيفرة من شأنه أن يشّفر كّل أنواع الكتابات )مبا فيها آالف 
نفسه عىل جميع  ويفرض  عندكم(،  املوجودة   kanjis(2) الكانجي  أبجديات 
الحواسيب. هذ الشطط hurbis (3) اآليل الروبويت الذي يقّدم نفسه عىل أنه 
تجاوٌز الثقافة العاملية، الرقمية واأللياف البرصية املساعدة، تنتهي إىل الخلط 

بني ما بعد البرشي والنار الكاذبة(4). 
وال  كذلك،  النبي  وال  الحدود.  فكرة  الجانح  يستبطن  ال  استبدادية:   -
الحدود  يفوقوا  أن  الثالث يشٌء مشرتٌك:  الدهاة  لهؤالء  أيضاً.  املزيف  العالِم 

الحدود، وقد يستعمل في وصف نشاًط  إنجليزي يعني حرفياً خارج  1- األوف شور Offshore مصطلح 
يجري في مياه البحر من دون أن يكون صيداً أو نقاًل بحرياً. مثال بحوث واكتشاف النفط. أما في مجال 
المال وإدارة الشركات فإن مصطلح أوف شور يستعمل من أجل اإلشارة إلى إنشاء كيان قضائي في بلد 
آخر مختلف عن ذاك الذي يجري فيه النشاط وذلك من أجل رفع الضرائبية إلى أقصى حد )جنة ضريبية(.

2- الكانجي kanji. هي عناصر من أحد ثالث مجموعات الكتابة أو الخط الياباني. 

االتصال  نقص في  إلى  الكبرياء، وتشير كذلك  أو  الفخر  أقصى  تعني  اليونانية  القديمة  اإلغريقية  3- من 
بالواقع وزيادة في تقدير القدرات الذاتية خصوصاً حين يكون الشخص في موقع قوة. 

4- النور الناجم عن تفسخ الجثث في القبور.
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مكان  كّل  أن  ويعتقدون  يشء،  كل  عن  إجابة  لديهم  أّن  مبا  ويتجاوزوها. 
النجمة  صاحب  فاملبرش  خطرين.  رجاالً  أنفسهم  ويعتربون  لهم،  بيت  هو 
القفطان  ذي  املشعوذ  وشأن  العاممة،  )املرشد( صاحب  املفتش  شأن  شأنه 
األبيض، ثالثتهم يجهلون حكمة األشياء املنتهية. كذلك تفعل األديان العاملية، 
ال  صعوده.  تعاود  أن  من  بدال  الالنهايئ-  نحو  املنحدر  إىل  تستسلم  التي 
يتبني املستعرب أندريه ميكيلAndré Miquel (1)، الحدوَد يف اإلسالم حّتى 
مشارف األلفية األوىل. لألمر صلٌة مبناطق نفوذ، ال باألرايض )حدود الصحراء 
إسبانيا  يف  عليها  ومتنازع  متحّركة  ملتبسة؛  لكنها  طبيعيٌة،  املغربية  الكربى 
ومع بيزنطة، لكنها دامئاً مزعجة وغري رشعية(. وفقاً للرشيعة اإلسالمية، يقّسم 
العامل بني دار اإلسالم ودار الحرب. وبينهام لن تكون الحدود إال محض محطة 
الزعم  بهذا  القبول  املطلق؟ ال ميكن ألي عقٍل علامين  أهي عملة  اسرتاحة. 
ذي القيمة الكلّية العاملية، سواٌء أكان ذلك من طرف األّمة النيو- قروسطية، 
أم من طرف الغرب النيو- تبشريي. فالقيمة األوىل للحدود هي يف وضع حّد 

للقيم.
- امربيالية: مبا أن اإلمرباطورية ال تتعارض مع اململكة يف كتلتها الجغرافية، 
بل تتعارض معها يف أن اإلمرباطورية تفرض الحدود عىل الغري ال عىل نفسها. 
 :Ovide(2) استعادْت روما الجديدة شعار روما القدمية، الذي نادى به أوفيد
االمتداد  فلهام  والعامل  روما  أّما  محّددة:  أراٍض  األخرى  الشعوب  «أُعطيت 
)الناتو(، منذ اآلن وصاعداً،  نفسه»(3). تغطي منظمة حلف شامل األطليس 
القوقاز وآسيا الوسطى. وقد أطلقت واشنطن عىل الفصل األّول من «حربها 

العربي  واألدب  باللغة  مختص  فرنسي  ومستعرب  مؤرخ   )André Miquel. )1929- ميكيل  أندريه   -1
القرن  السابع وحتى  القرن  العرب اإلسالم وأوروبا، اإلسالم وحضارته من  العربي،  من أهم مؤلفاته األدب 

العشرين، وقد حاز هذا األخير على جائزة األكاديمية الفرنسية.

2- أوفيد Ovide ولد عام 43 ق.م. في وسط إيطاليا ومات 18 ق.م. هو شاعر التيني عاش في الفترة التي 
شهدت والدة االمبراطورية الرومانية ولد بعد مقتل يوليوس قيصر بعام.

3- اوفيد فاست 2، الجزء الثاني ص 684-683.
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التي انتهت إىل فشٍل ذريع.  عىل اإلرهاب» اسم «عدالة بال حدود»، وهي 
وأصبح تعبري «واجب التدخل» كأّنه ماء الورد الذي يعّطر إمرباطورية الغرب 
العجوز. فهي مل تعد تعترب نفسها مضطرًة إلعالن الحرب من أجل خوضها، 
ومل تعد تأبه بحّق الناس باعتباره حاجًة. ومبا أّن حّقها يعادل حّق الجميع، 
فالقانون الدويل ال يرسي عليها. كّل دخيٍل هو رشيك - أو زبون - محتمل. 
املدينة  «تجاه  بشعار  القائل  املتعجرف  للمزدهي  بالنسبة  األمور  تختلُط 
وتجاه العامل» urbi et orbi (1) امللتبس؛ بني الجنود واملرتزقة، بني الحروب 
االستباقية وحروب الدفاع املرشوع، بني التدخل األحاّدي الجانب ومساندة 
وبراغ،  بودابست،  يف  والهيمنة.  التحالف  بني  باإلجامع،  )اختيارية(  قصدّية 
الذي  اإلمربياليني  يكمن شقاء  أيضاً:  وأفغانستان  والعراق،  وفيتنام،  وكابول، 
نافلة،  سمة  الحدود  أّن  العتبارهم  اليوم،  كام  البارحة  الهالك،  إىل  يقودهم 

وتحصيل حاصل. 
هذا  الحدود-  تكون  أن  من  بّد  فال  «جيدون»،  هناك جريان  يكون  ويك 
صحيح- جيدة أيضاً. كان لشارل ديغول حّس تنبؤّي، إذ وضع عىل غالف كتابه 
ُكتب عليها: «إن  الذي ُنرش عام 1924، رشيطًة ورقّية  العدو»  «النزاع عند 
التجربة  التي خّطتها  الخسارة، هو احتقارها للحدود  بأملانيا إىل  ما سيؤّدي 
ورسمها الفكر الصائب والقانون» -احتقاٌر يستطيع مبوجبه األملاين املعارص، 
أملاين ما بعد البطولة، أن يعفي نفسه منه. هذا األملاين ذو األنانية الهادئة، 
املحّب للحياة واملرتوي، يستطيع أيضاً أن يعيَد املديح للفرنيس مانح الدروس 
«املزمنة». فقد كانت حكمًة من طرف الرئيس فرانسوا ميرتان، املطالبة، مع 

1- في الشعائر الكاثوليكية تكون مباركة أوبري أوبري urbi et orbi صوتية يلفظها البابا من أعلى شرفة 
في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان أيام عيد الفصح وعيد الميالد ميالد المسيح وغيرها من تواريخ 
إلى  بذلك  رامزة  العالم»،  وإلى  المدينة  إلى  المجرور  بصيغة  الالتينية  اسمها من  ويأتي  نادرة،  استثنائية 
واقع أن البابا يعبر في الوقت نفسه باعتباره أسقف روما متوجهاً للمخلصين الحاضرين جسديا على ساحة 
للكنيسة متوجهاًً  العالمي  الراعي  باعتباره  الوقت نفسه متوجهاً  روما وفي  المدينة وتالياً  القديس بطرس 

للكاثولوكيين في بقية أنحاء العالم، الذين يستمعون إليه عبر التلفاز أو الراديو.
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غريه من الرؤساء، بأن يحظى خط أودير- نييس Oder-Neisse )الذي يفصل 
توحيد  إعادة  عىل  املصادقة  قبل  والتثبيت،  باملوافقة،  أملانيا(،  عن  بولونيا 
األملانيتني. وطاملا يكون التوافق حول إطار الحدود عىل األرض غائباً، تبقى 
نرى  أن  السهل  إذ من  بل وحّتى، غري رشعية.  الدميوقراطية هشًة ضعيفًة، 
عىل سطح خريطة العامل، كيف أنه يف األماكن امللونة بالرمادي بني مكانني، 
القول الفصل للقنبلة،  التي ترتاكب الخطوط املنقطة عليها، يعود  ويف تلك 
واملتفجرات، والسواطري: إفريقيا الوسطى والقرن اإلفريقي )الصومال، إريرتيا(، 
)كشمري(،  الوسطى  وآسيا  تايالند(،  )كمبوديا،  آسيا  رشق  وجنوب  والقوقاز 
والرشق األدىن )لبنان،كردستان(. ويبقى النزاع الفلسطيني - اإلرسائييل، املثال 
فإرسائيل هي  املهِدئة.  الفاصل  الخط  لفضائل  الخارطة،  عىل  متثياًل  األفضل 
دولٌة تطالب -بحّق- أن تكون لها حدوٌد آمنة ومعرتف بها، لكنها ال تحّددها. 
لّب  هو  «ما   :(1) Uri Avneryأفنريي أوري  اإلرسائييل  ذلك  عن  يعرّب  كام 
السالم؟ الحدود. فعندما يتفّق شعبان جاران عىل صنع السالم، فإنهام يثّبتان، 
أبداً  - كام يرشح-  توّضحه  مل  ما  بينهام». وهو  الحدود  آخر،  أّي يشء  قبل 
الحركة الصهيونية، فاتحًة بذلك املجال لقضم ال نهايئ لألرايض. وقد قام بن 
غوريون مبجازفة حني مل يأِت، يف إعالن االستقالل، عىل ذكر أّي حدود. وتتضح 
له، رئيسة الوزراء غولدا مائري: «الحدود موجودة  املجازفة يف ما قالته يوماً 
املستوطنني  عىل  الخارطة».  عىل  خٌط  يوجد  حيثام  ال  اليهود،  يوجد  حيثام 
إذن، أن يضعوا معلم )خط( الحدود للرشعية، الذي يتقدم مع تقّدم البندقية 

وعربات املستوطنني، تلًة فتلة. أي هي يف املحصلة حرب ملئة عام.
وفضاًل عن هذه املساوئ املعروفة، فال بّد - يك نكون منصفني- من إضافة 
من  أمتكن  أن  )يجب  غائباً  املقبول  غرَي  يجعُل  ما  املنع،  إىل  التسامح  عدم 

باعتباره  عرف خصوصاً  ألمانيا.  في   1923 ولد  إسرائيلي  وصحافي  كاتب   Uri Avnery أفنيري  أوري   -1
مناضاًل لحقوق الفلسطينيين وداعية سالم مقنع. ينتمي إلى تيار جهة اليسار المتشدد الراديكالي اإلسرائيلي 

ويعد ما بعد الصهيونية.
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الدخول إىل كّل مكان، أسمع وأرى كل يشء، أمتلك كل يشء، كام أريد ومتى 
أريد(، وجعل مضجراً منفراً الفرق )فالـ Ms األنغلو ساكسونية، التي تّوحد 
يكون  لن  متييز   Mrs، Madame الـ  مع  اآلنسة،   Miss Mademoiselle
منترشاً يف فرنسا عام قريب(. والدعاية املثرية للغبطة، التي مّتوه االختالفات 
)اعرتاضاً(،  انتقاداً  األقل  بالربامج  فالهوس  املفلس؛  والفقري  الرثي  الغني  بني 
والهوس بالهذر املرهق املتعب واالستهدايف يف الحوارات، وبالربامج السياسية 
املشابهة للطعام «املقّدم عىل منت الطائرات»؛ كّلها بضاعة من مستوى واحد، 
يكون  أن  يجب  غسيل  مسحوق  )كّل  الذاتية  والخدمة  الجندول،  كمقّدمة 
يف متناول اليد(؛ أي املطالبة بأداء قابٍل للقياس، وذي ربحية، وكارٍه للوقت 
الضائع. حّتى أن األمل نفسه يف مجتمعاتنا، مجتمعات التوقيت والتعرفة، مل 
منه  التخّلص  ميكن  ال  العبور(1) يشء  وطقس  فوىض.  بل  توحيد  عامل  يعد 
األقدام،  عىل  مشياً  الحي  جريان  يتبعه  الذي  الجنائزي،  املوكب  أّما  برسعة. 
والذي مل يعد يجرؤ عىل العبور يف مقابرنا لئال يبّدد وقت العائلة، والطواف، 
ذهب»،  من  «الوقت  تعبري  سيطردها  إجراءات  فكّلها  واملوكب،  والجنازة، 
من دون كالم. وهناك إجراءات أخرى: ككّل حيازة منصب )باملعنى الديني( 
دينية  رتبة  اليهودي  الصبي  بدخول  )احتفاء   (2)bar-mitsva أو  زواج،  وكّل 
للمراهق(، أو احتفاء بالحصول عىل الجنسية يف مبنى البلدية، أو وضع أوراق 
ملدة  كّلها  فإنها ستستمر  الجامعة،  دكتوراه يف  أطروحة  مناقشة  أو  اعتامد، 
طويلة. أنتم يف آسيا لديكم الفطنة يف التحّكم بُجزْيئات الثانية، عرب عمليات 
خالل  من  الرسعة،  فائقة   Shinkansen(3) قطارات  فلنقل  مدروسة،  إبطاء 

1- يمثل طقس العبور مراحل حياة الثقافية واالجتماعية لمجتمع ما، طقوس العبور، رينيه جيرار « تشكل 
طقوس العبور أداة عظيمة للنقاش الديني واالجتماعي».

2- دخول الصبي الصغير الناشئ انتقال وصول الصبي الصغير إلى رتبة الراشد المسؤول من وجهة نظر الدين اليهودي.

3- هي شبكة من «القطارات فائقة السرعة» في اليابان. كان تشغيل هذه القطارات مقتصراً على شركة 
«السكك الحديدية الوطنية اليابانية»، إال أنه وبعد خصخصة هذه األخيرة عام 1987 م، بدأ المجال يتسع 

ليشمل العديد من الشركات الخاصة.
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الـ  مرسحيات  خالل  من  عاجل(  )خرب   Flash(1)و بالشاي،  االحتفاء  طقس 
.nô(2)

«التناوب بني  وإيقاعاً، وهذا  الراقص، خطوًة  التغيريات، كتغيريات  هذه 
الياباين،  الزمن  إىل  تشري  التي  املباغتة»،  واالنفجارات  الطويلة  االنتظارات 
املطوية  القرية  مثل  وكذلك  القتالية،  والفنون  السومو  مباريات  مثل  مثلها 
للفضاء،  استعاملكم  إىل  بدورها  تشري  التي  املعّلقة،  الرسيعة  الطرق  تحت 
تستحق كّلها - كام أظن- دقيقة انتباه من قبلنا نحن الفّظني املحمومني. مثة 
بالٌد كأنها رشكات، بالٌد فهمت األمركة بطريقة خاطئة، فيها يحّل االرتكاس 
محَل الفعل، وفيها يطرد التعطش للتحديث واملعارصة أقلَّ )أصغر( احتفاٍء، 
باعتبار هذا األخري نوعاً من التبذير. يقتطع مراقب اإلدارة )املحاسب(، من 
نفقات الربوتوكول، بالطريقة نفسها التي يقتطع فيها مخصصات الثقافة، إذ 
يخلط بني مراسم اللياقة )أدب الترصف( والديكور. فهو يفّضل أن يقتطع من 
)نفقات املظاهر( مظاهر البذخ وطرق الرصف يف الدولة، أكرث من االقتطاع 
لكرامة  مالءمًة  أكرث  يشء  يكون  ال  حني  وذلك  الخاّصة.  املالية  شؤونه  من 
املؤمتنني عليها بصورة  العاديني  املواطنني  للدولة من خضوع  العامة  القدرة 

مؤقتة.
مبا أنه علينا أن نحيا، فلنقم بإعادة نرش املسلحني، ولنطلق حرب العصابات 
توافٍق  من  ملحقاتها  بكّل  الجهود،  تضافر  مدحلة  مبواجهة  إذ  جديد.  من 
وتواطؤ وتسوية، علينا أن نعيد شحذ )قوى اختالفنا األخرية(، آخر ما تبقى 
من قدرتنا عىل التنوع واالختالف- فهناك عيوٌب وعدم لباقة، ولهجات قروية 
تحتاج إىل مرتجمني، ورقصات وآلهة، ونبيذ وموبقات. يجب عىل كل الثقافات 
أن تتعلم عدم االكرتاث، وكيف تصّم آذانها وأن تتمرتس وراء تحفظها، بل 

1- رسالة تبث على وجه السرعة من أجل إعالن خبر مهم على التلفاز.

2- دراما غنائية يابانية ذات طابع ديني وتقليدي، مسرحية دراما.. مآس غنائية تقليدية يابانية.
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وحّتى رفض الفهم. وقد رفع فرينان بروديل (1) الئحة بهذه الغرائب يف كتابه 
«القواعد النحوية للحضارات». ومهام كانت تلك الحضارات قابلًة لالخرتاق 
ومضيافة، ومهام كانت قادرًة عىل اإلثراء عرب القوافل واملرافئ، ومهام كانت 
جامركها )حدودها( مرتددة وبطيئة، فإن لها كّلها آلياتها الخاصة يف التصفية 
ويف إباحة الفيزا. )انغلقت بيزنطة يف وجه العامل الالتيني، وكذا إيطاليا أمام 
اإلصالح )الربوتستانتي(، والعامل األنغلوسكسوين أمام ماركسّية العامل..إلخ(. 
«عادًة ما تنفر حضارة ما، من تبني )أي( ملكية ثقافية، تضع إحدى بناها 
العميقة موضع تساؤل». إذ إن رفض االقتباس هذا، وهذه العدائية الخفية، 
يقودان دامئاً إىل صميم الحضارة. للوهلة األوىل تبدو كل حضارة شبيهة مبحطة 
ويف  املتشابهة.  غري  البضائع  إرسال  عن  وال  االستقبال  عن  تكّف  ال  بضائع 
الوقت نفسه، فإنها -إذ ُأثريت- ترمي بعناد هذا الوارد الخارجي أو ذاك(2)». 
فاملزج بني الوارد والصادر يتطلب مهارًة كمهارة العطار. كّل حدود شأنها شأن 
الدواء؛ عالج وسّم يف وقت واحد. ذلك ألن األساس يتعّلق باملعيار. وحبذا لو 
قام مدراؤنا املكلفون - امليالون إىل متثيليات التقارب واملجاورة، وإىل الجدران 
الكاذبة املصنوعة من زجاج- بدور عطارين قديرين، عىل األقل، يف حال كان 

التحقق من الوحدة األوروبية، يحتاج كيمياًء تتجاوز مقدراتهم.
من  البنفسجية  الحرب  خطوط  زالْت  هل  كابوساً.  بوصفه  األمر  لنتخيل 
عىل سجالت البلدية؟ وهل انتهْت حرب الجميع ضد الجميع يف القرية أو 
املدرسة حارضة  أن  )مبا  املتفشية  األمّية  ُمحيت  والتلفاز؟. هل  املدرسة  بني 
عىل كل الشاشات فلَم توضع يف مكان معني؟(. هل زالت الحدود بني املدينة 
تالشت  هل  ضواحيها؟.  نحو  املدينة  انزلقت  وهل  أرباضها؟  وبني  املسورة 

1- فيردينان بروديل Fernand Braudel )1902-1985( مؤرخ فرنسي وأحد ممثلي مدرسة الحوليات األكثر 
شعبية الحوليات التي تدرس من بين ما تدرس الحضارات والحركات الطويلة المدى بالتعارض مع التاريخ 

األحداث.

2- فيردنان بروديل آتود 1987.
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الفروق بني األعامر؛ بني الطفولة، واملراهقة، والنضج؟. وكام بلح البحر )نوع 
صدف( الذي ال شكل له يلتصق بصخرته، يعيش املراهق الثالثيني عند أّمه. 
يف البدء، كان فكر الكيتش )الفن الهابط( مثل أغنية وادعة لطيفة، يريد إلغاء 
كّل ما يف الحديقة من أشواك، بيد أّنه بذلك حّولها إىل صحراء. وقد بدأت 
بالدي تضيق ذرعاً بهذا، وهو ما نراه يولد مجدداً - مهام أراد لنا ساستنا أن 
نعيش تحت كابوس؟ مثة سعٌي إىل تحديد مراحل التدريب بحجارة بيضاء، 
يستحق  مرحلة   - مربع  كل  حيث  األوزة(1)،  لعبة  لرسم  إعادة  أّنه  لو  كام 
تلقيناً، من مثل الدخول إىل املدرسة أو الخروج من الحياة. مثة كذلك سعٌي 
إىل تقطيع روتينية األيام، وإعادة ابتكار لطقوس العبور. أنتم أيها اليابانيون، 
الربيع، هام  الخريف وآخر يف  الربيع مرتني؛ يوم يف  اعتدال  تحتفلون بعيد 
نبتة  الوستارية(2) قرب  نبتة  أنتم تعرفون كيف تربزون  يوما عطلة عندكم. 
األزالية(3)، والطفل لصق الشيخ، وسمك الشبوط جنب القصب. وقد رأيُت 
البارحة الزهرة األوىل لشجرة الكرز األوىل تفتتح نرشة أخباركم املتلفزة. نحن 
يف فرنسا ال منلك كربياًء متواضعاً مامثاًل. فالسوسن عندنا يزهر يف اإلهامل. 
تحّددون العتبات؛ أما نحن فنمحوها. غري عارفني أنه عىل سطح نهٍر هادٍر 
وغري هادئ، مثة ما هو أكرث إحباطاً من َهويس القناة(4)؛ أو من غيابه نفسه.

وضع  حيث   - والهالكة  املتالشية  الصغرية  السيادات  تبالغ  املحصلة،  يف 
الحدود الذايت ال يكون من تلقاء نفسه )افتحوا الجرائد(، يف إعادة تشكيل 
األمر.  ُصرّي متناغاًم متجانساً، مهام كّلف  اقتصادي  الـ «نحن»، ضمن فضاء 

1- لعبة األوزة هي عبارة عن لعبة جماعية ُتحرك فيها األحجار وفق الرقم الناتج عن رمية النرد. وتحتوي 
اللعبة على 63 مربعاً متموضعاً بشكل حلزوني وعلى عدد من األفخاخ. الهدف هو الوصول قبل اآلخرين 

إلى المربع األخير. 

2- نبات فصيلة القرنية.

3- نبات صحراوي فصيلة الخلنجيات. 

4- الهويس: قنطرة على نهر أو ترعة ذات حاجز آلي يحجز الماء األعلى عن األدنى حتى تنقل السفن من 
أحد الماءين إلى اآلخر. 
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فالعوملة نفسها تستدعي إقامة الجدران املكهربة واملراَقبة عن طريق الفيديو، 
أو  السيادات كنقطة خطرة، داخل حدودها  بها هذه  ضّد تهديدات تشعر 
خارجها(1)، ألنها عصية ال تدرك. وبغية إبطال أثر الفصل العنرصي واالنقطاع، 
علينا أال نأنف من أعامل الخياطة. إذ إن االختالط البرشي ال نصل إليه من 
خالل رمي بطاقات الهوية يف سلة، بل من خالل توفري جواز سفر لكل شخص.
مقبولة:  ستكون  فقط  منها  املرشوعة  األخالقية.  لجنتها  الحدود  تنتظر 
املحرتمة واملعلن عنها، وذات االتجاهني، التي تشهد عىل وجود اآلخر واقعاً 
بأنها جيدة طيبة، )إذ مثة حدود رشيرة جداً(  وفعاًل. سيقال عن حدوٍد ما 
نكون  يك  والفضىل  املثىل  الطريقة  فهي  واإلياب،  بالذهاب  تسمح  عندما 
عند  أو  االختناق  إّما عرب  بطريقتني؛  كالفرد، كالهام ميوت  فالبلد  منفتحني. 
التعرّض لتّيارات الهواء. إّما حبيس جدار أو طلٌق مفتوح. لذا فمن املالئم، 
التناوب بينهام من أجل إيجاد اإليقاع الصحيح. - يف اللغة اليونانية القدمية 
اللفظ rhuthmos، جذره rhein، أي يسيل، ويعني كذلك مفهوماً جغرافياً 
يشري إىل تنظيم األجزاء يف الفضاء، وهو «شكل» يف لفظ واحد، لكنه الحقاً 
صار يعني التقطيع يف الزمن. فال يشء يعطي الحيوية بقدر ما تعطيه اإلطاللة 
كتلك  مصاريعها،  عىل  واملفتوحة  الصّفاقة  األبواب  خالل  من  الخارج  عىل 
التي رسمها مارسيل دوشان. حارسة للطباع الخاّصة، عالج لألنانية، مدرسٌة 
للتواضع، مثرية «خفيفة» للشهوة، حاّثة عىل الحلم، فإن الحدود املعرتف بها، 

هي أفضل لقاح ممكن ضّد وباء الجدران ومرض األسوار. 
الهوية-  وبني  الصلة   - الهوية  بني  معارضًة  املناوئ  الجدار  يخلق  عندما 
يذيب،  الذي  البعيد  وبني  واملتكيس،  املتبخر  بني  االختيار  ويرفض  الجذر، 
والشوفيني الذي يحّجر ويكّلس. فإن هذا الجدار املناوئ الذي أتكّلم عنه، 

هو أفضل من تحريٍض عىل السفر: فهو يطالب باقتسام العامل.
حني ننكر التقسيم، أال نكون بذلك ممتنعني عن االقتسام؟. قد اعترب إمييه 

1- مصطلح خاص باالتحاد األوروبي يعني خارج الحدود الوطنية وما بعدها.
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سيزير(1) أنه من املمكن أن نتالىش عند «االنعزال يف الخاص والفردي، وعند 
الذوبان يف العام والجامعي». وحيال هذين االنتحارين، يبدو الثاين اليوم أكرث 
التيار  تحت  باالنضواء  إقناعنا  أجل  من  يتّم  فكل يشء  أكرب.  إغراًء، ومجزياً 
 .Successful الناجح  ومحاكاة  بالركب،  وااللتحاق   ،Mainstream السائد 
فليس ألنكم أقّل يابانيًة، استطعتم الفوز بحصص أكرب من السوق. أّما نحن 
األوروبيون، فلنا كل املصلحة يف تذكر هرياقليطس، الذي يعّلمنا كيف نرمي 
النبال: من خالل إعطاء الوتر والقوس قوى متعارضة االتجاه. إذ حني يدفع 
املؤلف  فيلم  التوازن.  املحيل يخلق  باتجاه  فالشّد  العاملي،  باتجاه  كل يشٍء 
يتعارض مع فيلم الـ blockbuster (2)، كام تتعارض الكرمة الفالتة مع الكرمة 
 .Heavy metal موسيقى  مع   Brassens(4) املغني  يتنافر  وكام  املسيجة(3)، 
الذي  مثاًل-  والرتفيهي  الوثائقي  الفيلم  بني  كام   - األنواع  بني  الحدود  إلغاء 
نتبجح به يف القنوات الفرنسية، ال ميّجد الهجني املمّيز وال ينّصبه، بل ميّجد 
معدل املشاهدة، كام املسحاج يفعل بالخشب، إذ ال يأبه بالتفصيل، وال يرى 

الفرق، ويكشط كيفام اتفق يف كل االتجاهات.
هي نهاية األسلوب، وانتصاٌر للمنتج املتوسط الجودة لجمهور عادي. إنه 
ذاك  النهايئ،  الخمول  عىل  يدري؟-  -من  وتدريٌب  والعّد.  لإلحصاء  استعباد 
الذي سيقّدم لنا عرب ألف شاشة وشاشة، يف وقت واحد: لغة واحدة، أخالقاً 
واحدة، نكهًة واحدة، ونوعاً واحداً من التفاح وملكة جامل عامل واحدة للعامل 
كّله. ومل ال نقول يف النهاية، رئيس واحد عاملي لبلد واحد عاملي؟ ما من عيٍب 
أسوأ يف ثقافة ما من أن تكون وحدها، ذلك ألننا سنصاب بامللل والكآبة ما 

1- إيميه سيزير Aimé Césaire شاعر ورجل سياسة فرنسي مارتينيكي )1913-2008( هو أحد مؤسسي 
الحركة األدبية للسود ومناهض عنيد للكولونيالية.

2- يشير هذا المصطلح إلى إنتاج مسرحي أو سينمائي نجح جماهرياً. 

3- السيباج cépage نوع من كروم العنب.

4- جورج براسنس Georges Brassens )1921- 1981(، شاعر ومؤلف موسيقي فرنسي، لحن عدداً من 
قصائده وقصائد شعراء آخرين وحصل على جائزة الشعر الكبرى من األكاديمية الفرنسية عام 1967.
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أن نقبل باالختالط )أيضاً، بدورنا(. لن يجد «املواطن االفرتايض» خصوبته من 
دون أن يجد، بطريقة ما، متخّيله عن الحدود، ونفاد صربه حيالها، وانفعاله 
قبالتها. تلك الحدود التي تثري الرعشة مثلام يثريها رفع الستارة يف املرسح، 
نظرة موظف  تحت  القلب،  انقباض خفيف يف  دون  نجتازها من  ال  والتي 
توٍق  كل  تعرب  أن  عليها  التي  الحدود  تلك  بشكٍل مضلِّل.  الشاردة  الجامرك 
روحاين، الذي ال تصّح «تربية عاطفية»(1) من دونه. تلك الحدود التي تتيح 
امليل  يطرد  التي  وتلك  محدود(.  وبالتايل  )إذن،  صحيحاً  للذات  تقديراً  لنا 
الشديد إليها، تصّلب الرشايني، ويطرد تلك الالمباالة: «كل األماكن متشابهة، 
التي  الصاعدة،  تلك  الحدود،  لرؤية مكان آخر؟».  الذهاب  الفائدة من  فام 
وتتوقف عىل  عّنا.  ينحرس  القاتل  الضجر  تجعل  باالغرتاب،  الرغبَة  فينا  تثرُي 
املحافظة عىل الحدود، استمراريُة مقولة «مواطنو عوامل عّدة ويف وقٍت واحٍد» 
)اثنان أوثالثة هذا ليس سيئاً البتة(، وليس عىل مقولة «مواطنو العامل»، تلك 
الكليشيه املتعجرفة التي ال ُتلزم بيشء. فمواطنو العوامل العديدة سيصبحون 

بذلك، أندروجيناتها(2)الخصبة، التي ليست إال الرجال - الحدود.

شبه  فأنا  كنُت،  متسكعاً  مهام   - الخامتة  يف  لكم  أمّرر  أن  أستطيع  هل 
محرتف- ما كنت ألحّب همسه يف أذن مواطنّي املمتلئني بفرنسيتهم، حال 
ما زلت أمتلُك الشجاعة يف رمي الحىص يف املستنقع؟. «أنتم الذين حلمتم، 
حني كنتم أطفاالً يعشقون الخرائط والرشم(3)، حيث األنهار الزوردية والجبال 
والشموس  النشوى،  السكرى  املراكب  تحبون  الذين  أنتم  سمراء.  مكدرة 
البحرية ألّن «مناجم الذهب توجد دامئاً، يف ما وراء الحدود»، وألن صاعقة 

1- عنوان كتاب لغوستاف فلوبير .

2- األندروجين هو هرمون للذكورة ويطلق عليه أيضاً هرمون الخصية، وهذا الهرمون يساعد على الحفاظ 
على الخصائص الجنسية للذكر، وهرمون األندروجين األساسى هو التستوستيرون.

3- أختام يابانية خاّصة.
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الحّب املحّض توجد وراء النهر؛ أنتم الذين تخشون ما هو عديم الطعم أكرث 
س عىل الال مبايل  مام تخشون الطعم الحّريف، الذين تفضلون املدنِّس املرجِّ
الال مكرتث، الذين تتساءلون كيف نبقى عبيداً؛ أنتم تسعدون أكرث بوجودكم 
يف «الداخل» أكرث من وجودكم عىل كلوشمريل، أو ليون أو باريس، أن تكونوا 
يف  يوماً  تيأسوا  لن  الذين  املدارس،  أساتذة  أنتم  «املنطقة»:  يف  ال  البلد  يف 
فيلتانوز(1)،  طالب  وأنتم  بالتنورة،  نسوياً  احتفاالً  تشهدوا  أن  من  املستقبل 
الضخمة  البوابات  ذي  للجامعة  بحرٍم  تحلمون  الذين  مرياي،  أو  ونانتري 
 no mans land للدخول، وبجامعات ال تكون أديرًة مغلقًة وال أرضاً محرمة
بني مرآبني، )وبذلك فإنها ستكون مصفحًة بأسياج وقضبان وحراس لألمن(، 
أّي   Akamon:اليابان يف  عامة  جامعة  أفضل  عن  صورًة  تكون  رمبا  لكنها 
«الباب األحمر». أنتم الذين تتحرسون عىل عدم وجود مقصورات للمدخنني 
 RER وأخرى لغري املدخنني، يف القطارات، ال تشعرون بالحاجة يف املرتو، أو الـ
مرتو الضواحي،إىل معرفة كّل يشء عن الحياة الجنسية لجاراتكم، فالهاتف 
املحمول مثبٌت يف أذن ذاك الذي يرشح بصوٍت مرتفع وبإطالة لصديقته، أن 
باولو الذي مل يكن رفيقاً جيداً يف الفراش عىل أي حال، كان باألحرى دنيئاً 
قذراً.. إلخ. أنتم الذين كنتم لتحبون كثرياً أن ندلكم بوضوح أين يبدأ نطاق 
منطقة التسوق وأين ينتهي، لئال يختلط يف ذهنكم مركز املدينة مع املراكز 
التجارية، هذا هو منطق السوق والخدمات العامة، والجشع والتفاين: أنتم 
العلامنيون الذين ال تتمنون أن يقتحم الرّب األبواب كّلها هنا يف الحياة الدنيا: 
أنتم رهائن الضجيج، تحلمون بأقطاب يسود الصمت فيها، وتحلمون بوجود 
الذين  للفحش،  املجندون  أنتم  املشاة،  طرق  توجد  كام  لالبتسام،  مناطق 
تحلمون، عىل هامش حلبات القتل حّتى املوت، بأحواض للكياسة وللباقة كام 
كانت يف املايض أحواض تستقطب فرص العمل (2): اطلبوا إذن، من وزرائكم 

1 - فيلتانوز Villetaneuse بلدة فرنسية.

2  - فضاء جغرافي حيث يعمل غالبية السكان، ويعد جاذباً لألعمال والوظائف.
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ونوابكم وشيوخكم أو حراس حدودكم املهِملني، لكن املكثارين املهذارين يف 
ما يخص حقوق اإلنسان، أن يضيفوا إىل الالئحة الحق يف الحدود من أجل 
فال  متامثلون،  متشابهون  سّيان، هم  -كل يشء  املميتة،  لالنزالقات  التصدي 

قيمة ليشء. حّق؟ ال، بل إن واجب الحدود هو حاجة ملحة. 
La maison franco- هل أنا بحاجة أصدقايئ األعزاء، أن أعرب عن امتناين

حّظ  فمن حسن  بدعويت؟  تكرّم  الذي  الياباين  الفرنيس-  للبيت   japonaise
عىل  معتمداً  منه.  استفدت  ألنني  اعذروين  خالصاً.  يابانياً  يكون  أن  املعهد 
ما تبقى يل من سمعتي، لكنت قد تحفظت يف باريس، أمام جمهوٍر فرنيٍس 
أنهم  من  متأكداً  أكن متيقناً  لو مل  أثر فّظ خادش.  لرنينها  أفكاراً  أن أعرض 
النحو، من دون  لكنُت كام معكم، عىل هذا  أقوله جيداً،  ما  إىل  سيصغون 

بصرية وتفّكر.
أشكر لكم حسن ضيافتكم، فهي ال تقّدر بثمن. فهذا العيّص عىل التقدير، 
لهو دليٌل لكل ما يحمل قيمة يف السوبر ماركت الـ Uniprix «الثمن املوحد» 

العاملي.
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)القميص املرسوق(  وقصص أخرى

سليامن فياض • األمئة األربعة   

عمر فاخوري • الفصول األربعة   

عيل عبدالرازق • اإلسالم وأصول الحكم   
بحث يف الخالفة والحكومة يف اإلسالم

مالك بن نبّي • رشوط النهضة   

محمد بغدادي • صالح جاهني   
أمري شعراء العامية

أبو القاسم الشايب • نداء الحياة   
مختارات شعرية -  الخيال الشعري عند العرب

سالمة موىس • حرية الفكر وأبطالها يف التاريخ  

ميخائيل نعيمة • الغربال    

الشيخ محمد عبده • اإلسالم بني العلم واملدنية  

بدر شاكر السياب • أصوات الشاعر املرتجم  
مختارات من قصائده وترجامته



ترجمة: غادة حلواين • فتنة الحكاية   
جون أيديك - سينثيا أوزيك - جيل ماكوركل - باتريشيا هامبل

الطاهر الحداد • امرأتنا يف الرشيعة واملجتمع  

طه حسني • الشيخان    

محمود درويش • ورد أكرث    
مختارات شعرية ونرثية 

توفيق الحكيم • يوميات نائب يف األرياف  

عباس محمود العقاد • عبقرية عمر   

عباس محمود العقاد • عبقرية الصّديق   

عيل أحمد الجرجاوي/صربي حافظ • رحلتان إىل اليابان   

ميخائيل الصقال • لطائف السمر يف سكان الزُّهرة والقمر 
أو )الغاية يف البداءة  والنهاية(

د. محمد حسني هيكل • ثورة األدب   
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